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Sammanfattning

Unga män som begår sexuella övergrepp är ett komplext område. Denna studie bygger på
litteratur kring ämnet och genom en kvalitativ innehållsanalys är sedan materialet bearbetat.
Syftet med studien är att studera hur litteraturen beskriver orsaker till varför unga män begår
sexuella övergrepp. Syftet är också att utforska vad som beskrivs vara verksamt i behandlingen
av de unga män som begått sexuella övergrepp.

I studien framkommer att de flesta av de unga män som begår sexuella övergrepp kommer från
familjer där våld och psykisk misshandel förekommer. Många har också själva blivit utsatta för
sexuella övergrepp. Vidare framkommer orsaker så som dåligt självförtroende, social och
emotionell ensamhet samt otrygg anknytning. Gällande behandling förespråkar vissa att familj,
skola och kamratgrupp bör inkluderas. Andra menar att traumabearbetning krävs innan annan
behandling kan sättas in då pojkarna ofta har upplevt mycket svåra händelser. Andra aspekter av
en verksam behandling är att visa den unge respekt och förståelse.

Nyckelord: sexuella övergrepp, ungdomar, orsak, behandling, unga män



Abstract
Young men who commit sexual abuse is a complex topic. This study is based on litterature on the
subject and the material is processed through a qualitative content analysis. The study aims to
study how the litterature describes the reasons why young men commit sexual abuse. It also aims
to explore what is described to be effective treatment of young men who committed sexual abuse.

The study found that most of the young men who commit sexual abuse comes from families
where violence and psycohological abuse occurs. Many have themselves been victims of sexual
abuse. Futhermore, causes such as low self-esteem, social and emotional loneliness and insecure
attachment emerge as a common factor among the offenders. Some current treatment advocates
that family, school and peers should be included. Others believe that trauma processing is
required before any other treatment can begin, because the boys often have difficult experiences
in their past. Others aspects of successful treatement is to show the young offenders respect and
understanding.

Keywords: Sex abuse, juvenile, reasons, treatment, young men.
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1. Inledning

Få brott väcker så mycket obehag som de av sexuell karaktär. Men när det är unga män, pojkar,
som begår övergreppen är det svårare att förstå. År 2001 misstänktes cirka 200 pojkar i Sverige
för sexuella övergrepp med en medelålder på 14.9 år. Trots att 130 av pojkarna blev åtalade fick
bara 25 av dem vård (Kjellgren & Wassberg, 2001, sid. 21f). I ett pressmeddelande skriver den
förre presschefen på statens institutionsstyrelse Cecilia Sandahl (2006) att av 70 behandlade
pojkar är det ingen som återfallit i sexuella brott, dock saknas information om efter hur lång tid.
Utifrån detta fantastiska resultat verkar det som om unga sexuella förövare är ett minne blott,
bara vi sätter in resurser att behandla alla som behöver. Men forskningen visar en annan bild.
   Vissa forskare menar att många av de pojkar som begår sexuella övergrepp experimenterar
(Van Wijk, Mali & Bullens, 2007, sid. 9) medan andra menar att sexuella övergrepp, främst då
det riktar sig mot barn, är en form av intimitetssökande för ungdomar som känner sig socialt
isolerade (Miner, Robinson, Knight, Berg, Swinburne Romine & Netland, 2010, sid. 16f). Många
är överens om att runt 70% av de pojkar som begår sexuella övergrepp själva utsatts för
övergrepp (Hendriks & Bijleveld, 2008, sid. 7; Hunter 2010, sid. 2; Seto, Kjellgren, Priebe,
Mossige, Svedin & Långström, 2010, sid. 8). Det kan vara av både sexuell karaktär eller i form
av våld eller psykisk misshandel. Men trots det samstämmiga stödet för den höga siffra pojkar
som själva utsatts för övergrepp presenteras forskning som menar att pojkarnas utsatthet är
underrapporterad (Baker, Tabacoff, Tornusciolo & Eisenstadt, 2001, sid. 11f).
   Vad gäller behandling av unga män som begått sexuella övergrepp presenteras det en splittrad
information. Många författare presenterar återfallsfrekvensen i sexuella brott för att peka på om
behandling är det rätta att sätta in. Viss forskning menar att behandling minskar återfallsrisken
med 10% (Weinrott, ref i Kjellgren & Wassberg, 2001, sid. 8) Seabloom , Seabloom, Seabloom,
Barron och Hendrickson (2003, sid. 9f) menar att en helhetssyn i behandlingen sänker
återfallsfrekvensen till 0% . Andra studier menar att det inte finns något samband mellan
behandling och risken för återfall överhuvudtaget (Hendriks & Bijleveld, 2008, sid. 10). Inte
heller vad i behandlingen som är verksamt råder det någon enighet om.  Forskningen tycks ge en
splittrad bild av såväl orsakerna till brotten som hur de kan förebyggas genom behandling av
förövare. Det är ett område som behöver belysas vidare.

1.1 Problemformulering
Bilden som ges av orsaker samt behandling av unga män som begår sexuella övergrepp är
spretig. Hur forskare beskriver orsaker samt verksam behandling är därför det studien ämnar
undersöka.

1.2 Syfte
Studiens syfte är att studera hur litteraturen beskriver orsaker till varför unga män, mellan 12 till
20 år gamla, begår sexuella övergrepp samt vad som beskrivs vara verksamt i behandlingen av
unga män som begått sexuella övergrepp.
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1.2.1 Frågeställningar.
För att uppfylla syftet med uppsatsen är det nödvändigt att besvara följande frågeställningar:

• Hur beskrivs orsakerna i forskningen mellan år 1993 till 2011, i databaserna
elin@örebro, SAGE, PsycINFO och Google Scholar till att unga män begår sexuella
övergrepp?

• Vilken behandling beskrivs vara verksam för unga män som begått sexuella
övergrepp?

• Hur kan vi förstå eventuella likheter och skillnader?

1.3 Disposition
I kapitel två redogörs för metod, urval och litteraturanskaffning samt de avgränsningar och etiska
överväganden som tagits i beaktande. Kapitel tre introducerar de orsaker som forskningen
framhåller påverkar varför unga män begår sexuella övergrepp. Kapitel fyra presenterar den
behandling som forskare menar är verksam. I kapitel fem kommer analysen och till sist diskuteras
detta i kapitel sex.

2. Metod

2.1 Ansats
Uppsatsen är en litteraturstudie och bygger på analys av vetenskapliga artiklar om unga män som
begått sexuella övergrepp. Målet med studien är att studera hur litteraturen beskriver orsaker till
varför unga män begår sexuella övergrepp samt vad som beskrivs vara verksamt i behandlingen
av unga män som begått sexuella övergrepp. Detta gör att studien inbegrips i Thyers (2010, sid.
504f) definition av en litteraturstudie. Utöver att sammanställa hur olika forskare ser på ett
problemområde menar Thyer (ibid.) att en litteraturstudie främst används för att bredda och
fördjupa forskarens kunskap inom ett område. Studien är kvalitativ då den syftar till att ge en
innehållsrik förklaring av ett problemområde. Thyer (2010, sid. 21) menar att kvalitativa metoder
har en förstående och tolkande ansats vilket passar väl ihop med studiens syfte.

2.2 Urval
Databaserna elin@örebro, SAGE, PsycINFO och Google Scholar har använts och dessa
behandlar socialt arbete och psykologi. Då studien framhåller vad litteraturen har att berätta om
unga män som begår sexuella övergrepp utifrån dessa typer av infallsvinklar ansågs dessa
databaser vara att föredra. Som första steg i urvalsprocessen har artiklars abstracts lästs. Forsberg
och Wengström (2010, sid. 42) menar att detta görs för att sålla fram de artiklar som kvalificerats
till nästa steg. Ett urval i undersökningen har varit att välja artiklar vilka kan bidra till att besvara
studiens syfte. De som vid en första gallring ansågs kunna göra detta lästes för att, som Forsberg
och Wengström (ibid.) förklarar, genomgå en sista kontroll. Studien har värdesatt ny forskning,
dock har ett par äldre artiklar inkluderats då de ansågs bidra till att besvara studiens syfte. Ett
urvalskriterium blev mängd, då det fanns en stor kvantitet artiklar som kunde bidra till att besvara
studiens syfte.

2.3 Avgränsningar
De artiklar som inte stämde med studiens syfte valdes bort. Friberg (2006, sid. 99) förklarar att
arbetet måste avgränsas för att stämma med ett kandidatarbete. Det hade också varit intressant att
studera kvinnor som begått sexuella övergrepp men detta faller utanför studiens syfte. Detsamma
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gäller vuxna sexualförbrytare. Det hade varit intressant att intervjua unga män som begått
sexuella övergrepp och/eller personal som arbetar med dessa unga män. Dock ansågs detta bland
annat inte kunna besvara studiens syfte.

2.4 Etiska överväganden.
Då studien helt bygger på författares tryckta verk har etiska överväganden inte varit en central del
av arbetet. De etiska överväganden som har tagits i beaktande är att forskarnas resultat och
diskussioner ska presenteras på ett rättmätigt sätt. Detta går dock inte att garantera till fullo då
studien är av tolkande karaktär vilket till viss del alltid kommer att färga studien (Sohlberg &
Sohlberg, 2009, sid. 73f).
   Då ämnet sexuella övergrepp är känsligt, och framförallt då unga människor är inblandade är
även metodvalet, att skriva en litteraturstudie, ett etiskt övervägande. Det ansågs inte lämpligt att
intervjua unga män som begått sexuella övergrepp i ett kandidatarbete.

2.5 Kunskapskällor och litteraturanskaffning
Östlundh (i Friberg, 2006, sid. 49ff) beskriver att det är viktigt både att planera och att
dokumentera var och vad man använder som sökord. I ett  dokument noteras de sökord som
använts i arbetet att söka vetenskapliga artiklar. Antecknar av hur många träffar samt varför olika
sökord används har dokumenterats.
   Sökorden har varit: Sex, Abuse, Assault, youth, rape, crime, treatment, offenders, young, male,
attachment och dessa har använts i olika kombinationer. En del författare har använts i sökningen
då dessa återkommande refereras till i artiklar av andra. Dessa är: Långström, Worling, vilka
använts i kombination med ovanstående sökord i databasen Google scholar. Sökträffar för Sex,
Abuse, Assault och youth på elin@ örebro var 6 stycken. På SAGE var det 4074 för sökorden sex,
offenders, youth. På PsycINFO framkom 18 träffar för Sex, offenders, youth, attachment och på
Google scholar dök 15600 träffar på då sökorden Sex, offenders attatchment användes. Då
treatment, sex, offenders, youth användes som sökord på elin@örebro kom 36 stycken träffar
upp. Treatment, sex, offenders på SAGE gav 10942 träffar.  Rapporter som refereras till är funna
via Statens institutionsstyrelses, Socialstyrelsens hemsida eller via sökmotorn Google.
   För att få en överblick om vad som fanns samt vilka ord som fungerade bra att använda söktes
litteraturen först lite sporadiskt. Östlundh (i Friberg, 2006, sid. 47ff) beskriver att detta är den
inledande litteratursökningen, den fungerar som en översikt över forskningsområdet som ska
studeras. Ganska snart fanns oerhört mycket material vilket gjorde att den egentliga,
systematiska, litteratursökning blev lidande. Den egentliga litteratursökningen är mer
målmedveten och sökningen är ofta mer exakt (ibid.).

2.6 Artiklarnas utformning
De flesta artiklar som presenteras i studien bygger på kvantitativa data, endast ett fåtal bygger på
kvalitativa data. De kvantitativa artiklarna är baserade på strukturerade intervjuer/enkäter från
pojkar som begått sexuella övergrepp (samt i jämförande studier även pojkar som begått andra
typer av brott och/eller inga brott). De kan också vara baserade på olika mätinstrument för
pojkarnas personliga förmågor eller känslomässiga mognad. De kvantitativa artiklarna är ibland
också eller istället baserade på registerinformation om populationer vilka begått sexuella
övergrepp. I de fall det rör sig i de fall om polisanmälningar, åtal, brottsregister, anteckningar
från terapeutiska möten med pojkar som begått sexuella övergrepp. De artiklar som är kvalitativa
baseras på intervjuer med pojkarna. Det är relevant att inkludera både kvalitativa och kvantitativa
studier då de till viss del har olika inriktningar och fokus, vilket är intressant för studien.
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   För att skapa en översikt och påvisa både likheter och skillnader i studien har en analysmodell
gällande orsaker och en analysmodell gällande behandling sammanställts. Där presenteras
artiklarnas empiriska material, analysmetod och slutsats.

2.7 Bearbetning och analys
Efter litteraturanskaffningen granskades och sammanställdes resultatet. Därefter påbörjades
analysen genom att resultaten delades in i olika teman och kategoriserades i enlighet med detta.
Skillnader och likheter som utkristalliserades analyserades sedan i relation till varandra. Thyer
(2010, sid. 509) beskriver att en kvalitativ litteraturstudie vilken identifierar mönster och sedan
rapporterar dessa använder sig av en innehållsanalytisk ansats.

2.8 Reliabilitet
Reliabilitet i kvalitativa studier handlar om att andra forskare skulle få liknande resultat och
analyser, då denne tar del av den ursprunglige forskarens anteckningar. Att kontrollera studiens
resultat med andra forskare anses vara viktigt för att få reliabilitet i studien (Thyer, 2010, sid.
356). Denna studie kan anses ha relativt god intern reliabilitet då en annan forskare/författare
som ges samma artiklar kan antas komma fram till liknande resultat. Thyer (ibid.) menar att detta
är kriterier vilka bör uppfyllas för intern reliabilitet. Däremot skulle en annan författare, vid egna
sökningar, kunna finna andra artiklar med andra resultat mer passande än vad denna studie gjort
vilket genererar en tveksam extern reliabilitet. En annan svaghet, gällande reliabilitet, är att
denna studie är skriven av en ensam författare vilket gjort det svårt att diskutera studiens resultat
med andra individer som är insatta i studien.

2.9 Validitet
Validitet handlar om trovärdighet och om att forskaren ser vad hon tror att hon ser. En stor risk
med validiteten är författarens förutfattade meningar (Thyer, 2010, sid. 362). Med den interna
validiteten syftas till att resultaten bör vara trovärdig inför läsare medan den externa validiteten
handlar om att forskningen ska kunna generaliseras mot annan, likartad, forskning.   Studien kan
antas ha intern validitet, då målet har varit att presentera datan på ett trovärdigt sätt. Då studien
bygger på tidigare forskning bör den kunna generaliseras mot annan forskning, vilket skulle
medföra extern validitet (ibid.). Däremot finns alltid risken att tolkningen skett utifrån omedvetna
förförståelser vilket skulle medföra att den externa validiteten minskar.

2.10 Metoddiskussion
Studien är en kvalitativ litteraturstudie då det ansågs passa syftet: att studera hur forskare i
litteraturen beskriver orsaker till varför unga män begår sexuella övergrepp samt vad som
beskrivs vara verksamt i behandlingen av unga män som begått sexuella övergrepp. Genom en
litteraturstudie används redan existerande fältundersökningar och intervjuer vilket dels ger en
bredare insyn i ämnet och dels underlättar mitt arbete rent praktiskt då ämnet kan vara känsligt.
Detta talar för metodvalet att göra en litteraturstudie. Svårigheter med detta har varit att välja ut
lämplig litteratur då det finns en uppsjö litteratur inom olika ämnesområden kring unga män som
begått sexuella övergrepp. En litteraturstudie kan ge en neutralare och kanske trovärdigare bild av
orsaker och verksamma behandlingar än vad enskilda personer via intervjuer skulle kunna ge.
Detta då individer är färgade av sin egen historia, vilket skulle generera en annan typ av kunskap.
Att studien är kvalitativ är positivt då syftet bäst besvaras genom en förstående kunskapsinsyn.
En litteraturstudie används bland annat för att bredda och fördjupa forskarens kunskaper inom ett
område (Thyer, 2010, sid. 504f) och en kvalitativ ansats kan på bästa sätt göra detta.
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3 Analysmodell

3.1 Orsaker
För att förtydliga arbetet har jag sammanställt en modell över de artiklar som används. Denna
modell fungerar även som verktyg och är en del i innehållsanalysen. Modellen ger också
möjlighet att koppla tillbaka för att förtydliga metodologiskt tillvägagångssätt i de artiklar som
refereras till.

Författare Empiriskt material Analysmetod Faktorer Slutsats

Ovan presenteras den modell vilken används i kapitel fyra. Först redogörs för författare för att
sedan presentera det empiriska material som använts i författarens studie. Analysmetoden
presenteras i kolumn tre för att under faktorer presentera var orsakerna till pojkarnas
övergreppsbeteende härstammar. Under rubriken slutsats presenteras till sist en kortfattad
beskrivning av författarnas slutsatser.

3.2 Behandling
För kapitel fem används en annan typ av modell men med samma syfte, att sammanställa den
litteratur som används samt som ett analytiskt verktyg.

Författare Behandlingsinnehåll Verksamma komponenter Resultat

I modellen över behandlingen presenteras på samma sätt författare sedan det som i vissa fall
använts som behandling alternativt de författare menar ska ingå i en behandling. Under
verksamma komponenter presenteras de komponenter i behandlingen forskare menar är verksamt
och under resultat presenteras till sist de eventuella resultat som undersökningar redogjort för.
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4 Orsakerna till att unga män begår sexuella övergrepp

I det här kapitlet kommer jag att redogöra för olika faktorer som i mitt material framhålls som
orsaker till att unga män begår sexuella övergrepp. De faktorer som presenteras är vilket
övergreppsbeteende individen har, anknytningsmönster, familjefaktorer, individens egen utsatthet
samt pojkens individuella karaktäristiska. Först redovisas emellertid analysmodellen.

Författare Empiriskt material Analysmetod Faktorer Slutsats
Baker m.fl.
(2001)

Journaler från rättsväsende,
tidigare behandling och
placeringar

Kodning Familjära. De pojkar som växer upp i familjer med
många hemligheter och bedrägerier har en
större risk att begå övergrepp.

Burton (2003) Enkäter. Komparativ, SPSS. Individuella. Pojken tenderar att spegla det övergreppet
han själv utsatts för.

Burton och
Meezan (2004)

Litteratur, Banduras
inlärningsteori.

               - Sociala. Mer forskning behövs om unga sexuella
förövare och social inlärningsteori.

Chu och
Thomas (2010)

Rapporter, semistrukturerade
intervjuer

Kodning av intervjuer,
univariat analys.

Individuella. En tredjedel av de unga som dömts för
sexuella brott återfaller i olika typer av
brott.

Curwen (2003) Register. Skalanalys, IRI. Utveckling. Pojkarnas förmåga till empati finns och
beror på ålder och utveckling.

Demant och
Bruvik
Heinskou
(2011)

Polisrapporter,
fokusgruppsintervjuer.

Innehållsanalys Sociala. Alkoholen försvårar för unga att förstå
gränser i sexuella situationer.

Dennison och
Leclerc (2011)

Journaler från
behandlingshem.

Komparativ, SPSS
16.00.

Utvecklingsmässiga. Om pojken utsatts för övergrepp och om
han deltar i avvikande sexuellt beteende
ökar risken för att han kommer återfalla i
sexuella övergrepp.

Elgar m.fl.
(2003)

Frågeformulär. Speermans
Korrelationer,
ANOVA.

Familjära, Individuella. Osäker anknytning är relaterat till
inåtvända och utåtagerande
beteendeproblem.

Flood (2009) Litteratur. Innehållsanalys. Medial påverkan. Genom stor utsatthet av våldsam porr
ökar risken för att begå sexuella brott.

Freeman m.fl.
(2005).

Enkäter. Komparativ. Etiologiska. Få skillnader mellan unga som begått
brott och unga som begått andra typer av
brott.

Hendriks och
Bijeveld (2008)

Behandlingsjournaler,
rapporter.

Restmodell (Survival
models), univariat
analys.

Individuella. Beroende på offertyp ökar risken för
återfall i sexuella brott.

Hunter (2010) Observation, enkäter.
               -

Individuella. Genom att behandla unga med PTSD som
begått sexuella övergrepp med PE
minskar symptomen.

Hunter m.fl.
(2003)

Journaler, Enkäter, SAS 8.0, EQS 5.7b,
Multivariat analys och
Univariat analys.

Familjära. Skillnad på de som förgriper sig på pre-
pubertala och de som förgriper sig på
äldre individer.

Kenny m.fl.
(2009).

Rapporter Kodning, skalanalys Individuella,
gruppnivå.

Pojkarna har problem, inom flera områden
som skola, relationella, sexuella.

Kjellgren
m.fl.(2010)

Enkätundersökning (av ej
straffade).

Komparativ,
multivariat logisk
regressionsmodell.

Individuella, familjära,
sociodemografiska.

Tankemässig upptagenhet var specifikt
för sexuella förövare.

Långström och
Grann (2000)

Journaler. Kluster analytisk. Individuella. Manligt offer, flera sexuella övergrepp
och dålig social förmåga ökade risken för
sexuella övergrepp.

Marshall m.fl.
(1993)

Kapitel ut bok Kapitel ut bok Uppväxt, Individuella. Otrygg anknytning kan leda till sexuella
beteendeproblem.

Miner och
Munns (2005)

Strukturerade intervjuer. Komparativ, SPSS,
version 10.0.

Individuella. Interpersonella faktorer, bristande social
kontroll och normlöshet.

Miner m.fl.
(2010)

Dataenkäter,
semistrukturerade intervjuer.

Tvärsnittsanalys Uppväxt, individuella. Otrygg anknytning leder indirekt till
sexuella övergreppsbeteende.
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(2010) semistrukturerade intervjuer. sexuella övergreppsbeteende.
Parks och Bard
(2006)

Mätinstrument. Komparativ,
Variansanalys.
Regressionsanalys.

Individuella. De flesta unga förövare fortsätter inte
begår övergrepp som vuxna.

Ronis och
Borduin (2007)

Videoobservation,
frågeformulär.

Komparativ. Demografiska. Åldern på offret spelar inte någon roll för
återfallsfrekvensen.

Seto m.fl.
(2010)

Enkätundersökning (av ej
straffade)

Multivariat logisk
regressionsmodell

Upplevelse,
Individuella.

Det finns en länk mellan att ha utsatts och
själv utsätta andra för sexuella övergrepp.

Ryan (1999) Litteraturöversikt.
                 -

Utvecklingsmässiga,
individuella.

Pojkarnas ungdom och kontext gör många
kommer sluta begå sexuella övergrepp.

Van Outsem
m.fl. (2006)

Bedömningsformulär.. Komparativ. Individuell Pojkarnas låga utbildningsnivå spelar in i
varför de begår övergreppen.

Van Wijk m.fl.
(2007)

Polisrapporter. Komparativ. Individuell. Ett mer brottsligt beteende generellt ökar
risken för både sexuella och icke sexuella
brott.

Van Wijk m.fl.
(2004)

Frågeformulär,
psykologbedömningar (gjorda
för rättsväsendet).

Komparativ. Demografiska,
individuella.

Sexuella förövare skiljer sig från andra
brottslingar gällande både demografiska
och individuella faktorer.

Worling (1995) Mätinstrument, möten. Komparativ. Individuella. Egen utsatthet och familjära problem ökar
risken för att rikta övergreppet mot ett
syskon.

Zakireh m.fl.
(2008)

Enkäter. Multivariat analys. Individuella, uppväxt. Många som utsatts för sexuella övergrepp
har också utsatts för andra typer av
misshandel.

4.1 Övergreppsbeteende
Hendriks och Bijleveld (2008, sid. 4) gör en distinktion mellan de pojkar som begått sexuella
övergrepp gentemot sina jämnåriga kamrater och de som begått övergreppen mot yngre barn.
Opportunisterna, de som begår övergrepp mot jämnåriga, förklarar författarna förgriper sig då
tillfälle ges. Dessa pojkar har också begått andra typer av icke-sexuella brott. Opportunisterna har
ett mindre dominant sexuellt motiv. I motsatts till opportunisterna finns även de pojkar som
benämns obsessive (ung. tvångsmässiga). De unga män som författarna kategoriserar som
obsessive är de som begått övergrepp mot barn som är fem år yngre än de själva eller mer. Dessa
pojkar riktar sitt övergrepp mot individer som är sexuellt omogna i jämförelse. I Hendriks och
Bijlevelds (2008, sid. 8) studie var 11 av de totalt 13 pojkar (11%) som återföll i sexuella brott,
klassade som obsessive.
   Hendriks och Bijleveld (2008, sid. 10) finner att beroende på vem pojken riktar sitt övergrepp
mot så varierar sannolikheten att pojken kommer att återfalla i sexuella brott. Det finns en ökad
risk då pojken riktar övergreppet mot en flicka, en flicka som är fem år yngre än pojken som
begår övergreppet samt om övergreppet riktar sig mot någon vilken pojken inte känner. De som
”uppfyller” alla dessa tre kriterier har en tre gånger förhöjd risk att återfalla i sexuella brott än de
som riktat sitt övergrepp på ett annat sätt. En svensk studie finner i stället att om offret är en
man/pojke är förövaren förknippad med en större risk för att återigen begå ett sexuellt övergrepp.
Studien finner även att det är 3.5 gånger större risk att återfalla om pojken är dömd för liknande
brott tidigare, har flera offer eller har dålig social förmåga (Långström & Grann, 2000, sid. 9ff).
   Även Chu och Thomas (2010, sid. 13) beskriver pojkar som begår sexuella övergrepp som en
heterogen grupp. Däremot menar Chu och Thomas (ibid.) att skillnaden bör göras vid huruvida
pojkarna enbart begår sexuella brott, så kallade specialister, eller om de begår sexuella brott och
andra typer av icke-sexuella brott, så kallade generalister. Specialisterna riktar oftare övergreppen
mot familjemedlemmar och släktingar än vad generalister gör. Chu och Thomas (ibid.) fann i en
uppföljningsstudie att generalisterna oftare tenderade att återfalla i våldsamma typer av brott. De
fann däremot ingen skillnad mellan hur ofta de båda grupperna återföll i sexuella brott (11.5%
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eller 18 av 156). Ronis och Borduin (2007, sid. 9) förklarar att det inte verkar vara vem pojken
riktar övergreppet mot som avgör återfallsfrekvensen. Både de som förgripit sig på barn och de
som förgripit sig på jämnåriga återföll i icke-sexuella brott i samma utsträckning.
   Parks och Bard (2006, sid. 8f) menar att det inte räcker med två kategorier. De menar att det är
nödvändigt att skilja ut tre undergrupper bland unga män som begått sexuella övergrepp. Dels de
som förgriper sig på barn, vilka är under 10 år och minst fyra år yngre än förövaren. Dels de som
förgriper sig på jämnåriga eller vuxna samt de som begår övergrepp mot både barn och
jämnåriga/vuxna. Detta då det visar sig att de som riktar sina övergrepp mot både barn och
jämnåriga/vuxna har mycket högre risk att återfalla i sexuella brott. Parks och Bards (2006, sid.
16) menar att det inte finns någon skillnad i återfallsrisken mellan de som begår övergrepp mot
barn och de som begår övergrepp mot jämnåriga/vuxna förutom deras sexuella upptagenhet.
Unga som begår övergrepp mot jämnåriga/vuxna hade ett mindre sexuellt dominant motiv, vilket
skulle kunna förklara varför de oftare begår icke-sexuella typer av brott.
   Van Wijk, Mali och Bullens (2007, sid. 9) instämmer i att gruppen unga som begått sexuella
övergrepp måste kategoriseras i tre undergrupper. Van Wijk m.fl. (ibid.) förklarar att de pojkar
som endast begår sexuella brott ofta slutar begå brott av sig själva. Deras sexuella
övergreppsbeteende skulle kunna ses som ett experimenterande. Något som återfinns även hos
Ryan (1999, sid. 8) som påpekar att dessa pojkar oftast inte ens behöver behandling för att
avsluta ett sexuellt övergreppsbeteende. Van Wijk m.fl. (2007, sid. 9f) förklarar att när dessa
pojkar förstår att de gjort fel eller när de konfronteras med att de kommer att ses som
sexualbrottslingar av samhället, slutar de ofta av sig själva. Van Wijk m.fl. (ibid.) menar att den
grupp pojkar som begår både sexuella och icke-sexuella brott rent generellt har ett antisocialt
beteende och att sexuellt utåtagerande är en del av detta beteende. Detta gör att dessa pojkar har
större risk att återfalla i både sexuella samt icke-sexuella brott. Liknande resultat presenteras av
Långström och Grann (2000, sid. 13), vilka menar att om övergreppet innehåller mordhot, om
pojken har beteendestörningar eller om pojken använder sig av vapen under övergreppet ökar
risken för ett icke-sexuellt återfall.
   Hunter, Figueredo, Malamuth, och Becker (2003, sid. 16) menar att ett utåtagerande beteende
återfinns hos de pojkar som riktar sitt övergrepp mot jämnåriga flickor. Pojkarna som förgriper
sig på jämnåriga är ofta mer aggressiva i sitt övergreppsbeteende. Dessa pojkar använder oftare
tvång och våld samt är oftare alkoholpåverkade än de pojkar som begår övergrepp mot barn.
Genom en dansk registerundersökning framkommer att just alkohol spelar en central roll vid
sexuella övergrepp.  Det gäller framförallt då de inblandade personerna känner varandra eller
ingår i samma kamratgrupp (Demant & Bruvik Heinskou, 2011, sid. 15). Demant och Bruvik
Heinskou (ibid.) lyfter fram ett perspektiv av ungdomars sexualitet och förklarar varför en del
övergrepp begås. De menar att det inte handlar så mycket om risker utan istället om chanser.
Genom alkohol öppnas nya sexuella arenor för ungdomar. Fester innebär tillfällen för
ungdomarna att befästa sin sociala roll men också sin femininitet och maskulinitet. De som inte
är med i spelet riskerar att få sin kvinnlighet och manlighet ifrågasatt. Alkoholen kan många
gånger betraktas som en försvårande omständighet då ett eventuellt övergrepp ska prövas i rätten.
Dock försvårar alkoholen även för ungdomarna genom att gränsen mellan vad som är accepterat
eller inte suddas ut. Det blir en gråzon där sexuella handlingar och önskningar missförstås.

4.2 Anknytning
Marshall, Hudson och Hodkinson (1993, sid. 4f) beskriver hur en trygg anknytning tidigt i livet
möjliggör för senare goda relationer, både kärleksrelationer och relationer till vänner.
En otrygg anknytning, kan på motsatt sätt, försvåra ungas förmåga att relatera till andra vilket i
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sin tur leder till att de känner sig socialt isolerade och har dåligt självförtroende. En person som
inte har förmåga att skapa goda relationer kommer snart att känna sig emotionellt ensam. Denna
ensamhet skapar en aggression vilken Marshall m.fl. (1993, sid. 6f) menar kan skapa
beteendeproblem. Hur denna aggressivitet och beteendeproblematik går över i sexuell
aggressivitet och/eller sexuella beteendeproblem menar de inte är lika enkelt att svara på. De
påvisar att det kan ha att göra med att pojkarna genom sexuell självtillfredsställelse försöker
minska den emotionella ensamheten samtidigt som de fantiserar om unga pojkar eller undergivna
kvinnor. Ingen av dessa aktörer i pojkarnas fantasier utgör något hot vilket tilltalar pojkarna som
är oerhört rädda för att bli avvisade, då de blivit det av sina föräldrar. Marshall m.fl.  (ibid.)
förklarar att pojkarnas fantasier rättfärdigas av media och pornografiskt material som många
gånger visar just undergivna kvinnor och ibland också barn. Det är denna typ av
hanteringsfunktion av den emotionella ensamheten i kombination med mediala bilder som kan
bidra till att pojken agerar ut fantasin i sexuella övergrepp.
   Miner m.fl. (2010, sid. 16f) förklarar att en otrygg anknytning hos ungdomar indirekt kan vara
en bidragande orsak till att ungdomen begår övergrepp. Detta då ungdomen har svårt att relatera
till andra ungdomar av motsatt kön samt genom att ungdomen upplever en känsla av social
isolering. Elgar, Knight, Worrall och Sherman (2003, sid. 11f) stärker detta resonemang då deras
studie påvisade att en otrygg anknytning leder till beteendeproblem, droganvändning och sämre
kontakt med jämnåriga. Miner m.fl. (2010, sid. 16f) menar att den upplevda sociala isoleringen i
kombination med hypersexualitet och tankemässig besatthet av att tänka på, dagdrömma och
drömma om sex kan leda till att ungdomarna använder övergrepp för att få sina intimitetsbehov
tillgodosedda. Också de ungdomar som förgriper sig på barn (under 12 år och minst 4 år yngre än
förövaren) påverkas av en otrygg anknytning. Detta då ungdomen, inte bara söker närhet och
intimitet i relationen till barnet, utan också är rädd att avvisas av jämnåriga.

4.3 Familjefaktorer/demografiska faktorer
För att få information om familjefaktorer och demografiska faktorer är det många forskare som
har använt jämförande studier. Ofta jämförs ungdomsgruppen som begått sexuella övergrepp med
de som begått icke-sexuella brott samt ibland även en grupp unga som inte är inne i
brottsystemet. Därefter presenteras resultat om vad som skiljer de olika grupperna åt samt vilka
likheter som finns.
   Van Wijk m.fl. (2004, sid. 8) beskriver hur de, genom en jämförelse mellan sexualbrottslingar
och icke sexualbrottslingar funnit att sexualbrottslingar, i högre utsträckning gick i
specialundervisning. Kjellgren, Priebe, Svedin och Långström (2010, sid. 6) menar på motsatt
sätt att de som begått sexuella övergrepp i högre utsträckning gick på akademiska utbildningar än
de som begått andra typer av brott, vilka oftare gick på yrkesförberedande utbildningar. Ronis
och Borduin (2007, sid. 8f) visar på att ungdomar som har begått sexuella brott och de som har
begått andra typer av brott båda har svårt med att prestera i skolan. Kenny, Keogh, Seidler och
Blaszczynski (2009, sid. 11) förklarar att hälften av de ungdomar som begått sexuella övergrepp
och som deltog i deras studie hade inlärningssvårigheter. Drygt 7 % hade hyperaktivitetssyndrom
med uppmärksamhetsstörning, (ADHD), vilket ligger i överkant av vad normalpopulationen har
och 50 % gick i specialundervisning.
   Även Van Outsem, Beckett, Bullens, Vermeiren, van Horn och Doreleijers (2006, sid. 14)
beskriver en skillnad mellan gruppen unga som begått sexuella övergrepp och en grupp
”normala” (icke straffade för varken sexuella eller andra typer av brott) gällande
utbildningsnivån. De som dömts för sexuella övergrepp hade i snitt en lägre utbildningsnivå än
normalpopulationen. Detta menar Van Outsem m.fl. (ibid.) kan förklara varför de begått sexuella
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övergrepp. De menar att en låg utbildningsnivå hör samman med en lägre intelligensnivå vilket i
sin tur påverkar förmågan att kontrollera sina sexuella lustar.
   Hendriks och Bijleveld (2008, sid. 7) förklarar att över hälften av de ungdomar i deras studie,
vilka begått sexuella övergrepp, kom från hem med skilda föräldrar. Ronis och Borduin (2007,
sid. 8f) beskriver att ungdomar med sexuella beteendeproblem också har svårigheter och
störningar med relationer inom familjen samt en bristfällig relation till föräldrarna. Kjellgren
m.fl. (2010, sid. 6) beskriver att det framgick att pojkar, vilka inte straffats för brott men själva
uppgett att de begått sexuella brott, hade ett lägre sociodemografiskt läge än normalpopulationen.
Dock skilde sig pojkarnas socioekonomiska läge inte från de ungdomar som begått andra typer av
brott. De båda ungdomsgrupperna skiljde sig däremot åt vad gällde deras föräldrarelationer. De
med ett sexuellt beteendeproblem rapporterade mer överbeskydd från föräldrarna samt att
föräldrarna hade sämre omsorgsförmåga.
   Dennison och Leclerc (2011, sid. 11) undersökte om de kunde finna skillnader i pojkarnas
utveckling mellan de som återföll i flera sexuella brott och de som endast begick ett sexuellt
övergrepp. Två faktorer skilde grupperna åt: om pojken själv varit utsatt för sexuella övergrepp i
barndomen och om pojken medverkar i sexuellt avvikande beteenden. I de fall var sannolikheten
högre att pojken skulle återfalla i flera sexuella brott. De pojkar som begick ett övergrepp men
inte fortsatte rapporterade i sin tur otillräcklig föräldraförmåga hos sina föräldrar samt fler
beteendeproblem hos föräldrarna. Dennison och Leclerc (ibid.)  förklarar att deras fristående
övergrepp är förenat med familjebaserade riskfaktorer. Pojkarna begår övergreppen i en bredare
kontext där de agerar ut rent allmänt.
   Även inom gruppen av pojkar som begår övergrepp mot barn finns det skillnader. Worling
(1995, sid. 7) beskriver en skillnad mellan de som begår övergrepp mot deras småsyskon och de
som begår övergrepp mot icke syskon men ändå unga barn. De pojkar som förgriper sig på sina
syskon rapporterade en högre konfliktnivå i hemmet med mer fysisk bestraffning. De pojkarna
hade även i högre grad själva utsatts för sexuella övergrepp. Deras föräldrar hade fler
äktenskapliga problem och pojkarna kände sig i större utsträckning avvisade av sina föräldrar än
vad den andra gruppen pojkar gjorde. Worling (ibid.) menar att det finns olika förklaringar för att
förstå varför vissa begår övergrepp mot sina syskon medan andra väljer att begå övergreppen mot
andra barn. I vissa fall handlar det om tillgängligheten, en del pojkar har inga egna syskon. Den
dysfunktionella familjesituationen kan också vara en förklaring. Syskonen vänder sig till
varandra för tröst och stöd och under puberteten kan det äldre syskonet sexualisera relationen. Att
förgripa sig på sitt syskon kan också vara ett sorts straff för vad pojken själv utsatts för.

4.4 Egen utsatthet
Många författare beskriver att pojkarnas egen utsatthet spelar in i varför de själva begår sexuella
övergrepp. Hendriks och Bijleveld (2008, sid. 7) beskriver att hälften av de pojkar som deltog i
deras studie själva varit utsatta för sexuella övergrepp, i 80% av fallen av en förälder eller
släkting. Även Hunter (2010, sid. 2) presenterar i sin undersökning att 75% av sexuella förövare
själva varit utsatta för sexuella övergrepp. Seto m.fl.  (2010, sid. 8) menar att det är tre gånger
större risk att pojkar som själva varit utsatta, utsätter andra för sexuella övergrepp.
   Zakireh, Ronis och Knight (2008, sid. 19) beskriver att pojkar som själva utsatts för sexuella
övergrepp har en förhöjd risk att begå sexuella övergrepp. Dock poängterar de att en historia av
att ha blivit sexuellt utnyttjad bör ses i en kontext. De flesta som utsätts för sexuella övergrepp i
sitt hem utsätts också för både fysisk och psykisk misshandel samt blir försummade av sina
föräldrar. Viss forskning finner att upp emot 80% av pojkar som dömts för sexuella övergrepp
blivit försummade samt blivit utsatta för psykisk och fysisk misshandel (Hendriks och Bijleveld,
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2008, sid. 7).
   Baker, Tabacoff, Tornusciolo och Eisenstadt (2001, sid. 11f) förklarar att flertalet av de
undersökningar som utreder pojkarnas egna utsatthet kan vara felaktiga. Många gånger berättar
varken pojken eller föräldrarna om situationen i hemmet. I behandlingen skapas en relation och
förtroende till terapeuten vilket medför att pojken kan våga berätta. I sin undersökning fann
Baker m.fl.  (ibid.) en markant ökning av rapporterade familjeproblem så som relationsvåld och
en sexualiserad miljö, efter att pojken behandlats hos en terapeut. Även Burton och Meezan
(2004, sid. 9) beskriver att rapportering av egen utsatthet kan vara beroende på var pojken
befinner sig rent behandlingsmässigt. Efter en längre tids behandling har pojkarna inte bara större
tillit till personalen men också ord för att beskriva och kunskaper om vad sexuella övergrepp är.
Kenny m.fl.  (2009, sid. 11) förklarar att underrapporteringen likväl kan bero på att pojkarna inte
ser det onormala i att själva utsättas för olika typer av misshandel eller övergrepp. Andra orsaker
kan vara att pojkarna skäms eller inte förstår hur det skulle bli bättre av att berätta. Många har
varit utsatta i många år vilket normaliserar övergreppsbeteendet. Kenny m.fl. (ibid.) instämmer
också i att en god relation till behandlaren är mycket viktig för att få en rätsida på huruvida
pojken utsatts eller fortfarande utsätts för någonting i hemmet eller ej.
   Seto m.fl.  (2010, sid. 8) förklarar att det är väsentligt på vilket sätt pojken blev utsatt samt av
vem. I de fall då pojken blev penetrerad under övergreppet samt då förövaren var någon som
pojken kände var det högre sannolikhet att pojken själv utsatte andra för övergrepp. Likaså finner
Burton (2003, sid. 10) i en enkätstudie att det är 4.13 gånger högre risk att pojkar som utsatts för
penetration själva penetrerar då de begår övergrepp. Burton (2003, sid. 12) förklarar att pojkar
som utsatts för sexuella övergrepp och som sedan själva begår övergrepp tenderar att återspegla
sitt eget övergrepp på sitt offer. Detta gäller könet på offret, om pojken hade en manlig förövare
begår han själv övergreppet på en pojke. Det gäller också den metod som används för att antingen
locka till sig eller tvinga sig på offret. Speglingen gäller till viss del även övergreppsbeteendet,
om pojken blev penetrerad under övergreppet är sannolikheten större att han själv använder
penetration i övergreppet han själv begår. Burton (2003, sid. 15) poängterar att detta bör ses som
övergripande riktlinjer, alla pojkar använde inte samma metoder som dess förövare. Hunter,
Figueredo, Malamuth, och Becker (2003, sid. 13) har också funnit stöd för att könet på pojkens
förövare spelar in i valet av pojkens senare offer. Seto m.fl. (2010, sid. 8) menar att det däremot
inte finns några samband mellan vilken ålder pojken blivit utsatt för övergrepp och sannolikheten
att själv begå sexuella övergrepp. Seto m.fl. (ibid.) förklarar emellertid att sexuella övergrepp i
unga år ökar pornografiskt användande och droganvändande.
   Flood (2009, sid. 9) beskriver att många unga medvetet eller omedvetet utsätts för stora
mängder pornografiskt material. Främst då pornografin är våldsam, men även annars, finns det
stöd för att unga män som tittat på pornografi är mer sexuellt aggressiva gentemot kvinnor. Det
handlar om att de har en positiv syn på våldtäktsmyter eller att de inte har någon empati för
kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp. Men det handlar också om att de i större utsträckning
än andra själv utsatt någon för sexuellt ofredande eller sex mot personens vilja.

4.5 Individuella karaktäristika
För att förstå sig på gruppen ungdomar som begår sexuella övergrepp är forskarna intresserade av
pojkarnas individuella karaktäristiska. Forskarna verkar vara överens om pojkarnas sociala och
emotionella ensamhet. Miner och Munns (2005, sid. 11) beskriver att pojkar som begått sexuella
övergrepp upplever sig socialt isolerade både inom skolmiljön, inom kamratgruppen samt inom
familjen. I en komparativ studie, där unga som begått sexuella övergrepp jämfördes med både
andra ungdomar inom rättsvård samt en ”normal” ungdomsgrupp fann Miner och Munns (ibid)
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att även de andra ungdomsgrupperna kände sig socialt isolerade. Dock endast inom ett av
områdena, de pojkar som begått sexuella övergrepp innehar en övergripande känsla av social
isolering inom alla grupper. Detta, menar Miner och Munns (ibid) kan vara en orsak till varför
ungdomarna begår sexuella övergrepp. Ungdomarna känner sig inte socialt accepterade varken i
skolan, hemmet eller kamratgruppen vilket gör att de söker efter intimitet på annat sätt. Genom
övergrepp kompenserar de för att inte ha nära relationer i vardagslivet. Van Wijk m.fl. (2004, sid.
8) beskriver liknande resultat och påpekar att unga män som förgriper sig på barn har särskilt
svårt med kontakten till jämnåriga. Miner m.fl. (2010, sid. 13) preciserar detta resultat och menar
att de pojkar som förgriper sig på barn har extra svårt med kontakten till jämnåriga flickor.
   Kjellgren m.fl.  (2010, sid. 6) finner på motsatt sätt inga signifikanta skillnader mellan hur
ungdomar som begått sexuella övergrepp, ungdomar som begått andra typer av brottslighet och
en normalgrupp ungdomar upplever sina vänner. Resultaten kommer från en enkätundersökning i
skolmiljö och pojkarna, som uppgett att de begått sexuella övergrepp är inte straffade. Van Wijk
m.fl.  (2004, sid. 8) menar att dessa resultat antagligen beror på att gruppen unga som begått
sexuella övergrepp klumpas ihop istället för att ses som en heterogen grupp. Ronis och Borduin
(2007, sid. 8f) redogör däremot att även om de, i undersökningen, gör en distinktion mellan
barnförövare och de som förgripit sig på jämnåriga/vuxna framkommer inga klara skillnader
gällande relationer till vänner. Gemensamt för de båda grupperna var att de överlag hade problem
med jämnåriga samt att de umgicks med avvikande ungdomar.
   Van Wijk m.fl.  (2004, sid. 8) menar att det är en stor skillnad i hur de olika grupperna upplever
sig själva i fråga om självkänsla. De som begått sexuella övergrepp mot jämnåriga har högre
självkänsla än de som begått övergreppen mot barn. Hunter m.fl. (2004, sid. 16) instämmer i
resonemanget och presenterar att cirka 50% av dem som begått övergrepp mot barn mäter en
diagnosbar nivå av ångest och depression.
   Ett annat ämne som diskuteras då det handlar om pojkarnas personliga karaktäristiska är
pojkarnas upptagenhet av att tänka på sex. Kjellgren m.fl. (2010, sid. 1f) beskriver hur deras
undersökning fann att unga som begått sexuella övergrepp var upptagna av att tänka på sex
nästan hela tiden. I Parks och Bards (2006, sid. 18) undersökning framgår att beroende på
övergreppsbeteende har pojkarna olika grader av upptagenhet av att tänka på sex. De pojkar som
begår övergrepp mot jämnåriga eller vuxna har en relativ låg grad av sexuell upptagenhet.
Gruppen som begår övergreppen mot jämnåriga/vuxna benämns ofta opportunister av denna
anledning. De planerar inte alls eller i liten utsträckning att begå övergreppen. Däremot hade de
pojkar som begår övergrepp mot barn samt de som begår övergrepp mot både barn och
jämnåriga/vuxna en hög grad av sexuell tankemässig upptagenhet. Parks och Bards (ibid.)
förklarar att de som begår övergrepp mot både barn och jämnåriga/vuxna har en mer
genomträngande sexuell tankemässig upptagenhet. Detta innebär att de upplever denna
upptagenhet på fler platser och i fler sociala situationer vilket i sin tur genererar fler potentiella
offer än opportunisterna. Parks och Bard (ibid.) noterar dock att trots att de som begår sexuella
övergrepp mot jämnåriga/vuxna inte har samma sexuella tankemässiga upptagenhet som de andra
två grupperna, återföll opportunisterna i sexuella brott i högre utsträckning.
   Miner m.fl.  (2010, sid. 13) menar att det inte är några större skillnader mellan de som förgriper
sig på barn jämfört med de som förgriper sig på jämnåriga/vuxna gällande upptagenheten av att
tänka på sex. Däremot finner de en skillnad då det handlar om känsla av att avvisas och att känna
sig ängslig gentemot jämnåriga flickor. De som förgripit sig på barn har inte bara svårare i
kontakten till flickorna utan känner sig också otillräckliga i sin roll som man.
   Freeman, Dexter-Mazza och Hoffman (2005, sid. 9) menar att det är få skillnader mellan
grupperna unga som begått sexuella brott och unga som begått andra typer av icke-sexuella brott.
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Genom en jämförande undersökning framkom inga stora skillnader varken i IQ-test,
psykologiska diagnoser eller antal tidigare familjehemsplaceringar. Med bakgrund av detta menar
Freeman m.fl.  (2005, sid. 10) att det verkar som om liknade etiologiska faktorer ligger bakom
varför ungdomar begår brott. Freeman m.fl. (ibid.) menar att det fortfarande är oklart varför vissa
pojkar begår sexuella brott medan andra begår icke-sexuella brott, samt varför vissa pojkar begår
båda typer av brott. Van Outsem, m.fl. (2006, sid. 13) menar att individuell karaktäristiska inte
verkar spela in i varför unga begår sexuella övergrepp. De förklarar att pojkar som begått
sexuella övergrepp har lägre självförtroende och en högre känsla av ensamhet. Van Outsem m.fl.
(2006, sid. 11) menar dock att detta antagligen beror mer på att de blivit påkomna med att begå
övergrepp än att de innan upptäckten hade dåligt självförtroende. Genom att de får behandling
och/eller ett straff för sitt brott tvingas de också ifrån familj och vänner vilket ökar känslan av
ensamhet.
   Curwen (2003, sid. 16) beskriver hur förmågan till empati ofta framhålls som låg inom gruppen
av unga män som begått sexuella övergrepp. Curwen (2003, sid. 6) menar dock att det inte finns
några avgörande bevis som säger att pojkar som begått sexuella övergrepp brister i sin empatiska
förmåga. Genom en studie där pojkarnas förmåga till empati mättes via ett välanvänt instrument
(IRI) fann Curwen (ibid.) att detta instrument kan ge felaktiga resultat. Pojkarna tenderade att
skatta sin empatiska förmåga inför deras offer högre än vad pojkarnas terapeuter ansåg att de var
kapabla till. Detta, menar författaren, skulle kunna bero på att pojkarna förnekar vad de gjort då
det är för svårt att handskas med offrets känslor. Genom att lägga skulden för övergreppet på
offret slipper pojken ta ansvar för vad han gjort och känna de jobbiga känslor som är förknippade
med övergreppet. Skillnaden mellan terapeuten och pojkens syn på hur empatiska pojkarna är kan
också bero på att pojken kan ha svårt att prata om offret och offrets situation under
terapisessionerna. I anonyma enkätundersökningar är det lättare att medge att man inser att offret
måste må mycket dåligt. Curwen (2003, sid. 15) kommer också fram till att de som använt
mycket våld under övergreppet har en större empatisk förmåga och lättare att sätta sig in i offrets
situation än de som använt mindre våld. Detta kan bero på att pojken blir upphetsad av offrets
negativa känslor.

4.6 Avslutande kommentarer
I detta kapitel har olika orsaker till varför unga män begår sexuella övergrepp presenterats.  Det
motiv som ligger bakom övergreppet och vem pojken förgriper sig på samt om han också begår
icke-sexuella brott presenteras som viktiga faktorer för att indikera om han återigen kommer begå
övergrepp. Många pojkar har också en otrygg anknytning och detta bidrar till övergreppen
såtillvida att pojkarna inte lärt sig relatera till jämnåriga. Genom övergreppen stillar de behov av
närhet och intimitet. Pojkarnas kontextuella situation är också att beakta. Pojkarna har svårt både
i skolmiljön och i hemmet. Detta beskrivs också som orsaker till att de senare begår sexuella
övergrepp. Pojkarnas egna utsatthet är en orsak som de flesta är överens om. Vissa menar att
beroende på vem samt på vilket sätt pojkens övergrepp skedde förändras både risken att pojken
själv begår övergrepp samt på vilket sätt han genomför övergreppet. Pojkarna har låg självkänsla
och känner sig emotionellt ensamma. Detta menar vissa är en anledning till att de begår
övergrepp. Andra menar att känslorna kommer i och med att pojkarna åkt in på behandling.
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5. Verksam behandling för unga män som begått sexuella övergrepp

I detta kapitel redogörs för den behandling som beskrivs verksam för pojkar som begått sexuella
övergrepp. Till att börja med presenteras dock analysmodellen gällande behandling. De
kategorier som nämns är insatser riktade för pojken, för pojken och dennes närmiljö samt
traumabearbetning.

Författare Behandlingsinnehåll Verksamma komponenter Resultat
Caldwell och
Dickinson
(2009)

Registrering på offentliga databaser. Kontroll. Ingen skillnad i återfall mellan
registrerade ungdomar och icke-
registrerade ungdomar.

Baker m. fl.
(2001)

Familjeperspektiv. Uppmuntra familjen att prata om
familje-hemligheter.

                    -

Burton (2003)                      - Menar att pojkarna bör få
traumabearbetning.

                     -

Henriks och
Bijleveld
(2008)

Bör anpassas efter typ av förövare. Övergreppscykeln, kognitiva
förvrängningar, sexuell
utveckling.

                     -

Hunter m.fl.
(2003)

Uppmärksamma de pojkar som lider
av ångest och depression.

                    -                      -

Hunter (2010) Behandla pojkens traumatiska
bakgrund.

Traumabearbetning, PE. Genom att behandla pojkarnas PTSD
ökade deras välbefinnande och de tog till
sig behandlingen för det sexuella brottet
bättre.

Kenny m.fl.
(2009)

Multisystemisk. Då pojkarna påverkas av olika
system måste dessa beaktas och
inkluderas i behandlingen.

                   -

Longo (2005) Förstående inställning, respekt. Pojken måste känna tillhörighet.
God terapeutisk relation, våga
möta i svåra minnen.

                   -

Ronis och
Borduin (2007)

Ta hänsyn till familje- och
kompisrelationer, skolprestationer.

                    -                     -

Ryan (1999) Kunskap om mönster kring
övergreppen.

Pojkarnas utveckling, kontext.                    -

Seabloom m.
fl. (2003)

Psykoterapigrupper, individuell
psykoterapi, familjeterapi,
familjeseminarier. Föräldrarna fick
(utöver att delta på seminarier och
familjeterapi) även gruppterapi.

Seminarier, deltagande. De pojkar, vars föräldrar var deltagande
och som avslutade behandlingen, återföll
inte alls. De som, av olika anledningar,
inte avslutade behandlingen och som inte
deltog på seminarierna återföll i 8%.

5.1 Specifika insatser för pojken
Olika länder har olika metoder för att handskas med de pojkar som begått sexuella övergrepp.
Något som blivit populärt på senare år i delstater i USA är att registrera de ungdomar som begått
sexuella övergrepp. Genom att publicera namnen på de ungdomar som anses extra farliga och
som tros ha störst risk att återfalla, på offentliga databaser, vill delstater minska risken för att de
återfaller i sexuella brott (Caldwell & Dickinson, 2009, sid. 1). Caldwell och Dickinson (2009,
sid. 11) menar dock att registreringen inte verkar minska antalet som återfaller i sexuella
övergrepp.
   Longo (2005, sid. 4ff) beskriver att pojken först och främst behöver känna tillhörighet, att han
hör hemma någonstans. Utan detta grundläggande kommer känslor av social isolering och
ensamhet att plåga pojken vilket inte är förenligt med personlig utveckling och lärande vilket
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pojken har framför sig. En viktig komponent i ett helhetsperspektiv är att inte stämpla pojken, att
vara lyhörd inför hans speciella kultur och trostillhörighet. Longo (ibid.) förklarar att många
program för unga som begått sexuella övergrepp inspirerats av Anonyma Alkoholister varpå
pojkarna får presentera sig ”hej, jag heter…och jag är en sexuell förövare”. Detta, menar han,
skapar en stämpling vilket fungerar kontraproduktivt. Den terapeutiska relationen är också
mycket viktig i arbetet. Terapeuten måste lära känna sina egna fördomar och känslor inför vad
pojkarna gjort för att en god terapeutisk relation kan arbetas fram. Terapeuten bör också utnyttja
att ungdomar har flera olika sorters intelligenser. Genom att arbeta med bland annat pojkens
visuella, logiska och känslomässiga intelligens möjliggörs pojkens hela potential att växa och
utvecklas. Longo (2005, sid. 9) beskriver vidare att många pojkar har en otrygg anknytning till
sina vårdnadshavare av olika anledningar. För att kunna hjälpa de som begått sexuella brott måste
terapeuten våga möta pojken även i de svåra situationer som finns i pojkarnas historia.
   Ryan (1999, sid. 12) beskriver att behandlingen av unga som begått sexuella övergrepp har en
styrka just i att de är unga. Pojkarna utvecklas i snabb takt vilket innebär att behandlingen kan
utformas utifrån deras kontext med en förståelse för pojkarnas situation. Ryan (ibid.) förklarar att
många behandlingsprogram har tagit fasta på detta och utformar programmen efter olika mål.
Först och främst måste pojkarna få en definition av vad ett övergrepp är, dels de som sker i
vardagslivet och dels de i deras fantasier. Pojkarna måste bli uppmärksammade på hur deras
övergreppscykel ser ut samt få verktyg att kunna hantera situationen om de märker att de är på
väg att begå ett övergrepp. De ska också lära sig att kunna erkänna att de kan återfalla i sexuella
brott. Detta minskar risken för att pojkarna förminskar vad de gjort och ökar sannolikheten att
pojkarna söker hjälp, om det skulle behövas, i framtiden. Sist men inte minst behöver pojkarna
träna på sin empatiska förmåga samt lära sig skapa och bibehålla nära, hälsosamma relationer.
   Henriks och Bijlveld (2008, sid. 12) förklarar att de som förgriper sig på barn bör få en annan
behandling än de som förgriper sig på jämnåriga. Henriks och Bijleveld (ibid.) menar att de som
förgriper sig på barn är i behov av ett specialprogram som tar upp specifika ämnen så som den
sexuella övergreppscykeln, kognitiva förvrängningar och sexuell utveckling. De menar också att
behandlingen, för både de som förgripit sig på barn och de som förgripit sig på jämnåriga/vuxna,
endast går framåt de första 18 till 24 månaderna. Efter det finns det en överhängande risk att
pojkarna ”hospitaliseras”. Därför borde pojkarna vårdas inom öppenvården. Henriks och
Bijleveld (2008, sid. 10) beskriver att de inte funnit något som signifikant visar att behandlingen
pojkarna fick påverkade om pojkarna återföll i sexuella brott eller inte. Däremot antydde
anteckningar från terapisessionerna, hos de pojkar som återföll i brott, att de oftare än de andra
haft avbrott eller motstånd i behandlingen.

5.2 Familjeperspektiv och andra sociala system i behandlingen
Baker m.fl. (2001, sid. 12) beskriver att behandlingen till viss del bör syfta till att uppmuntra
pojken och familjen att ”komma ut” och berätta hela sanningen om vad som skett. Ofta håller
pojken, men också andra delar av familjen, tillbaka information. Att få dem att berätta kan ge
dem en känsla av frihet vilket underlättar behandlingsarbetet. Baker m.fl.(ibid.) förklarar, med
bakgrund i detta, att behandlingen bör inbegripa ett familjesystemperspektiv. Ronis och Borduin
(2007, sid. 9) instämmer i att familjen bör inbegripas i behandlingen. Därtill vill Ronis och
Bouduin (ibid.) se att även fler sociala system inbegrips i behandlingen. Genom exempelvis
multisystemisk behandling/multisystemic treatment (MST) behandlas inte bara pojkarnas
beteendeproblem utan även familjerelationer, kompisrelationer och skolprestationer. Kenny m.fl.
(2009, sid. 12f) instämmer i att behandlingen bör vara multisystemisk då vänner, familj och skola
på olika sätt påverkar den unge och i förlängningen även den unges övergreppsbeteende. De
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menar att behandlingen inte ska vara straffande utan intensiv och att pojken ska ta ansvar för vad
han gjort, i förhållande till hur övergreppet sett ut. Vidare menar Kenny m.fl. (ibid.) att det
behövs mer forskning kring vad som är verksamt i behandlingen av unga som begått sexuella
övergrepp. De menar att det behöver utformas semistrukturerade intervjuguider som kan
användas inför en behandlingsplan av den unge.
   Seabloom m.fl. (2003, sid. 4f) har gjort en långtidsuppföljning på pojkar som vårdats för
sexuella övergrepp samt för sexuella livskriser (så som fixering, homo- eller transsexuelitet).
Ungdomarna behandlades genom en helhetssyn vilken innebar gruppterapi, familjeterapi,
individuell terapi och seminarier om sex och samlevnad tillsammans med ungdomarnas
vårdnadshavare. Vårdnadshavarna erbjöds också gruppsykoterapi. All behandling leddes av
socialarbetare med masterexamen eller psykologer. Seabloom m.fl.  (2003, sid. 9f) gjorde efter
14-24 år (beroende på när pojken skrevs ut) en uppföljning för att se om pojkarna återfallit i
sexuella brott eller andra typer av brott. De finner att pojkarna som fullföljde programmet inte
återfallit i sexuella brott överhuvudtaget vilket de menar stödjer behandlingsalternativet. De
pojkarna som inte fullföljde behandlingen återföll i 8% i sexuella brott. Seabloom m.fl. (2003,
sid. 11) menar att de fann familjesituationen samt vårdnadshavarnas medverkan i seminarierna
om sex och samlevnad som de viktigaste faktorerna för att ungdomen skulle avsluta
behandlingen. De som inte bodde med sina vårdnadshavare och som inte deltog i seminarierna
hade en 18% chans att avsluta behandlingen. För ungdomarna som bodde med vårdnadshavare
och som deltog på seminarierna var motsvarande siffra 68%.

5.3 Traumabearbetning
Hendriks och Bijleveld (2008, sid. 4) beskriver att en del pojkar i deras kvantitativa undersökning
led av både ångest och PTSD (Posttraumatisk stressyndrom). Hunter m.fl. (2003, sid. 16) menar
att, på grund av den höga siffran pojkar med ångest och depression, bör de som ansvarar för
pojkarnas behandling vara uppmärksamma inför detta. Framförallt då dessa symptom vittnar om
att pojken utsatts för psykisk och fysisk misshandel samt bevittnat kvinnovåld. Hunter (2010, sid.
16 ) utvecklar i en senare artikel resonemanget och menar att pojkar som lider av kronisk PTSD
har svårt att ta till sig behandlingen som ges för deras sexuella brott. Hunter (2010, sid. 4)
föreslår därför den kognitiv-beteendeinriktade behandlingen Prolonged Exposure, PE, vilken
syftar till att neutralisera skrämmande situationer och minnen genom stimulis - responsträning
samt genom att korrigera förvrängda tankar. Genom att behandla pojkarnas PTSD minskar
symptomen och pojkarna kan, samtidigt eller efter avslutad PE- behandling, behandlas för att
minska risken för återfall inom sexuella brott. Burton (2003, sid. 15) är av samma mening och
konstaterar att traumabehandling, som fokuserar på pojkarnas egna utsatthet, genom kognitiva
och beteendeinriktade metoder är viktigt i arbetet med unga som begått sexuella övergrepp.

5.4 Avslutande kommentarer
I detta kapitel har den behandling olika forskare menar är att föredra presenterats. Insatser som
riktar sig till pojken bör vara av respekt och lyhördhet. De tendenser som finns att stämpla
pojkarna på olika sätt utdöms av forskare. Pojkarna behöver istället lära sig övergreppets cykel
och få kunskap kring vad ett övergrepp är. Familjen är enligt många viktig att inkludera i
behandlingen men också andra sociala system så som kamratgrupp och skola. Andra menar att
pojkarna är så skadade av den destruktiva miljö de ofta kommer från att de, innan behandling för
det sexuella brottet, behöver traumabearbetning. Många forskare efterfrågar dock mer forskning
kring vad som är verksamt i behandlingen. De menar också att det verkar vara nödvändigt att ge
olika behandling beroende på mot vem övergreppet riktades.
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6 Analys

6.1 Analys av orsaker till att unga män begår sexuella övergrepp
I detta kapitel kommer analysen av resultatet presenteras. Analysen presenteras i samma teman
som i kapitel tre men med visst överlappande mellan de olika kategorierna. Detta för att inte
begränsa analysen.

6.1.1 Övergreppsbeteende
Gruppen unga som begått sexuella övergrepp är heterogen och forskare har på olika sätt försökt
förklara hur övergreppsbeteendet kan ge en förståelse för varför pojkarna begår de sexuella
övergreppen. I de olika uppdelningarna framkristalliseras risker i det sexuella beteendet som tros
öka sannolikheten för pojken att återfalla i sexuella brott. Risker som presenteras är i stora drag
att begå övergreppet mot ett barn (Hendriks & Bijleveld, 2008). En annan risk är att begå både
sexuella övergrepp och icke-sexuella brott (Van Wijk m.fl., 2007) samt att rikta övergreppet mot
både barn och jämnåriga (Parks & Bards, 2006). Att det anses mer riskabelt att begå övergrepp
mot barn samt mot både barn och jämnåriga motiveras då det finns ett större sexuellt motiv
bakom övergreppen (Hendriks & Bijleveld, 2008; Parks & Bard, 2006). Varför Van Wijk m.fl.
(2007) menar att det är mer riskfullt att både begå sexuella och icke-sexuella brott motiveras med
att detta är antisocialt beteende överlag. Trots skillnaden menar jag att det viktigaste i dessa
resultat skulle kunna ligga i det sexuella motivet bakom övergreppen. Detta då Långström m.fl.
(2010) menar att skillnaden i familjedemografiska faktorer mellan gruppen unga som begår
sexuella brott och unga som begått andra typer av brott inte skiljer sig utöver relationen till
föräldrarna. Detta skulle kunna betyda att både de som begår sexuella och icke-sexuella brott har
liknande förutsättningar. Om skillnaderna mellan de både ungdomsgrupperna är små kan just det
sexuella motivet vara det som avgör om ungdomen begår ett sexuellt brott eller inte.
   Vissa forskare menar att pojkar som endast begår sexuella övergrepp, ”specialister”, ofta slutar
begå sexuella övergrepp av sig själva, utan behandling (Van Wijk m.fl.  2007; Ryan, 1999).
Andra menar att det sexuella motivet bakom övergreppet är vad som ligger bakom återfall efter
behandling (Hendriks & Bijleveld, 2008). Det skulle kunna vara möjligt att vissa av de pojkar
som blir påkomna med att ha förgripit sig på en annan individ kanske ”vaknar upp” av
exempelvis anmälan. Han inser hur fel han gjort och det kan vara dessa Van Wijk m.fl.  (2007)
syftar på. Andra pojkar kanske har en så stark drift inför en viss typ av individer, exempelvis
barn, att ett övergrepp är enda sättet för pojkens sexualitet att stimuleras. Som en följd av detta
kommer han att fortsätta begå sexuella brott. Skillnaden i forskningen kan också bero på att
pojkarna i Hendriks och Bijlevelds (2008) studie var barnförövare, obsessive, och att
övergreppen riktade mot barn lättare uppdagas. De pojkar som förgriper sig på jämnåriga kanske
skaffar relationer där deras sexualitet stimuleras på laglig väg. Kanske kan skillnaden också
besvaras genom Demant och Bruvik Heinskou (2011) teori om gender games, där alkoholen
försvårar för rättsväsendet att döma, då pojkarna är misstänkta för sexuella brott. Detta skulle
generera lägre antal straffade individer som tas med i statistiska undersökningar och det skulle
också förklara att vissa ungdomar ”slutar” begå sexuella övergrepp. Demant och Bruvik
Heinskou (2011) är däremot ensamma om att diskutera övergrepp utifrån sociala aspekter. För att
förstå om ungdomars alkoholvanor kan spela in i resultaten krävs forskning om rättsväsendet och
ett annat perspektiv för studien.
   En intressant konflikt finner man i Långström och Grann (2000) samt Hendriks och Biljeveld
(2008) som förklarar att offrets kön ökar risken för att pojken ska begå fler övergrepp. Detta
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framförallt i kombinationer med andra riskfaktorer som ålder på offret och social förmåga.
Långström och Grann (2000) menar att ett manligt offer ökar denna risk medan Hendriks och
Bijleveld (2008) finner att ett kvinnligt offer ökar risken för återfall. Både dessa refererade
studier har använt journaler som empiriskt material och kanske kan det handla om att
urvalsgruppen skiljer sig åt i de olika studierna. Alternativt handlar det inte om det metodologiska
tillvägagångssättet utan istället kan skillnaden antyda att det inte är offrets kön i sig som påverkar
återfallsrisken. Skillnaden kan istället förstås utifrån en kulturell kontext. Benägenheten att
anmäla kan variera exempelvis beroende på syn på genusroller och sexuella relationer.
   De större drag som presenteras som orsaksförklaring gällande övergreppsbeteende är att begå
övergrepp mot barn samt att även begå andra typer av icke-sexuella brott. Men sedan finns det,
som jag visat, även skillnader som helt går emot varandra. Kanske kan skillnaden bero på
metodval. Genom att de flesta studier är kvantitativa kanske vissa djupare psykologiska
karaktärsdrag hos pojkarna inte görs synliga. I kvantitativa studier krävs en klar uppdelning
mellan en grupp och en annan vilket inte möjliggör för en förklaring till varför denna uppdelning
finns. Kvalitativa studier eller djupintervjuer skulle innebära en möjlighet att fånga dessa
personlighetsmässiga skeenden som kanske kan hjälpa till att förstå motsättningarna inom
forskningen.

6.1.2 Anknytningsmönster
En otrygg anknytning i sig anses inte leda till att pojken begår sexuella övergrepp. Istället ses en
otrygg anknytning som en bidragande orsak som i kombination med andra faktorer bidrar till att
den unge begår sexuella övergrepp (Miner m.fl., 2010; Elgar m.fl., 2003). All forskning som
presenteras i studien gällande anknytning förklarar att pojkarna inte lärt sig förmågan att skapa
goda relationer. Genom att de inte kan skapa goda relationer känner de sig ensamma och får
dåligt självförtroende samt skapar en rädsla inför att bli avvisade. Detta är känslor och beteenden
som återkommer även inom stora delar av den andra forskningen som inte rör anknytning (Miner
och Munns, 2005; Van wijk m.fl., 2004). Jag menar att det samstämmiga stöd som finns för att en
stor andel av pojkarna som begått sexuella övergrepp också utsatts för egna övergrepp eller
misshandel (Hunter, 2010; Seto m.fl., 2010) också stärker orsaksförklaringen att pojkarna många
gånger har en otrygg anknytning. Detta då det är rimligt att utgå från att ett barn som själv utsätts
för dessa typer av våld får en dålig/otrygg/ambivalent anknytning till sina vårdnadshavare.
   Däremot förklarar Van Outsem m.fl. (2006) att pojkarnas känsla av emotionell ensamhet och
dåligt självförtroende beror på att pojkens brott är upptäckt och att han tvingas från sin familj.
Likaså skulle anknytningsundersökningarna kunna präglas av att pojkarna är ifrån sina
vårdnadshavare och att oron inför att avvisas av föräldrarna förstärks då föräldrarna får veta vad
som skett. Detta resonemang kan ses även utifrån Kjellgren m.fl.  (2010, sid. 6) undersökning,
där pojkarna inte åkt fast för de övergrepp de begått. De pojkarna hade ingen skillnad i hur de
upplevde sina vänner. Detta kan tolkas som att de inte heller känner sig ensamma. Genom att de
har vänner har de antagligen också förmåga att skapa relationer till jämnåriga och de har då även
en relativt trygg anknytning. Kanske kan denna grupp vara de pojkar som Demant och Bruvik
Heinskous (2011) syftar på. Välfungerande ungdomar, med ett tryggt anknytningsmönster som
ändå begår sexuella övergrepp på grund av alkoholens försvårande omständigheter.

6.1.3 Familjefaktorer/demografiska faktorer
Det finns en skillnad inom familjedemografiska faktorer gällande på vilket sätt de menar att
skolan och skolprestationer spelar in i varför pojkarna begår övergrepp. Medan vissa målar upp
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en bild av en grupp pojkar med låg intelligens som på grund av den inte kan kontrollera sina
sexuella lustar (Van Outsem m.fl., 2006), förklarar andra att de som begår andra typer av brott
möter samma svårigheter i skolan som de som begått sexuella brott (Ronis & Bordouin, 2007).
Om båda ungdomsgrupperna som begått brottsliga handlingar har svårt i skolan torde inte
intelligensnivån eller utbildningsnivån i sig spela en avgörande roll för att vissa av pojkarna
begår just sexuella brott. Istället kan deras familjesituation, och främst relationen till föräldrarna,
vara en faktor som kan vara värt att sätta i relation till skolprestationer och sexuella övergrepp.
Resultat som presenteras förklarar att pojkarna som begått sexuella övergrepp inte bara har
ansträngande relationer till föräldrarna. De bevittnar också många gånger kvinnovåld, utsätts för
sexuella övergrepp och/eller fysisk bestraffning (Worling, 1995). Just relationen till föräldrarna
presenteras som det enda som skiljer gruppen unga som begått sexuella övergrepp åt från
gruppen unga som begått icke-sexuella brott (Kjellgren m.fl., 2010). Det är, menar jag, möjligt att
pojkarnas skolprestation blir lidande av de bekymmer pojkarna har i hemmet. Det innebär att
hemmiljön spelar in i varför de begår just sexuella övergrepp. Detta skulle också betyda att det
inte handlar om en lägre intelligensnivå som gör att pojkarna inte kan kontrollera sina sexuella
lustar. Pojkarnas dåliga skolresultat skulle också kunna antyda att det ligger biologiska faktorer
bakom. Förekomsten av inlärningssvårigheter och/eller ADHD är relativt hög inom gruppen
(Kenny m.fl., 2009) vilket sannolikt gör själva skolmiljön svår att klara av.
   Att Van Outsem m.fl. (2006) och Ronis och Bordouin (2007) har olika resultat gällande
pojkarnas skolgång och intelligens påverkan av huruvida de begår sexuella övergrepp eller inte
kan också förstås utifrån deras metodologiska ingång. Medan Van Outsem m.fl. (2006) använder
sig av strikta bedömningsformulär har Ronis och Bordouin (2007) observerat pojkarna och
använt ett frågeformulär. Detta skulle kunna tänkas ge olika typ av förståelse inför pojkarnas
skolgång och typ av intelligens.

6.1.4 Egen utsatthet
Just kring pojkarnas egen utsatthet är forskare överens. Den som har blivit utsatt för sexuella
övergrepp har en ökad risk att själv komma att begå övergrepp. Kunskapen kring pojkarnas
utsatthet har lett fram till att forskare menar att pojken tenderar att ”spegla” övergreppet/en som
begicks mot honom (Burton, 2003). Seto m.fl. (2010) förklarar att det också verkar vara större
risk att pojken själv begår övergrepp om han under sitt eget övergrepp blev penetrerad samt om
det begicks av någon han kände. Detta, menar jag, skulle kunna beskrivas som en
inlärningsprocess i likhet med allt annat vi lär oss. Antagligen är övergreppen som begåtts mot
pojken den enda sexuella erfarenhet han har. Pojken får lära sig både hur man ska gå till väga för
att tvinga sig på någon samt hur man rent praktiskt ska genomföra övergreppet. Att risken för att
pojken ska begå egna övergrepp minskar då det är någon han inte känner menar jag kan bero på
att det är lättare att känna ilska och ta avstånd från en yttre fiende än om det är en fiende som
också ska fungera som beskyddare. Sker övergreppet/en inom familjen försvåras också för pojken
att berätta om vad som hänt då pojken kan vara rädd att inte bli trodd eller känna att han splittrar
familjen om han berättar. Pojken kanske inte heller förstår att det är onormalt vilket Kenny m.fl.
(2009) förklarar är en orsak till varför pojken inte berättar ens då det uppdagas att han själv begått
sexuella övergrepp. Då en yttre fiende har förgripit sig på pojken kan det vara lättare att berätta.
Dessutom kommer pojkens familj stå bakom pojken till fullo vilket utan tvivel underlättar för ett
barn.
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6.1.5 Individuell karaktäristiska
Det finns en skillnad i hur gruppen unga har det med jämnåriga kontakter och hur de upplever sig
själva. Å ena sidan presenteras resultat som menar att pojkarna är ensamma, har problem med
jämnåriga kamrater och jämnåriga flickor samt har dåligt självförtroende (Miner & Munns, 2005;
Van Wijk m.fl., 2004). Å andra sidan presenteras resultat som förklarar att pojkarnas inte skiljer
sig från andra ungdomsgrupper (Kjellgren m.fl., 2010).  Deras upplevelse av ensamhet och deras
dåliga självkänsla tros bero på att de åkt på behandling och saknar sin familj och sina vänner
(Van Outsem m.fl., 2006). Jag menar att dessa resultat bör ses på med respekt för att båda till viss
del kan stämma. Det är troligt att både de unga som begått sexuella och icke-sexuella brott under
behandling lämnar sina familjer. Detta skulle medföra att den ökning av ensamhetskänslor och
dålig självkänsla vilken Van Outsen m.fl. (2006) påvisar gäller båda ungdomsgrupperna. Att
icke-dömda ungdomar, som begått sexuella övergrepp inte rapporterar samma problem med
kamrater som de dömda ungdomarna gör kan ha att göra med kamraters vetskap. De som
”kommit undan” med övergreppen behöver inte ta det sociala straffet. Det är också tänkbart att
det sociala straffet är det som skiljer barnförövare från jämnåriga förövare åt.
   Vissa forskare förklarar att de som förgripit sig på barn upplever en större emotionell ensamhet
och har sämre självkänsla (Van Wijk m.fl., 2004; Miner m.fl., 2010; Hunter m.fl., 2003). Detta
kan bero på att det, beroende på övergreppets natur, inte anses så illa att begå ett övergrepp mot
en jämnårig. De våldtäktsmyter och den kvinnosyn Flood (2009) menar att ungdomarna utsätts
för via pornografiska filmer kan mildra det sociala straffet för de pojkar som förgripit sig på en
jämnårig kamrat. Det kan tänkas vara mer socialt avvikande att förgripa sig på ett barn. De finns
dock forskare som rapporterar att båda grupper förövare upplever en social ensamhet och har
dålig självkänsla (Ronis och Borduin, 2007; Miner & Munns, 2005). Detta skulle kunna antyda
att det inte längre anses socialt accepterat av olika anledningar. Kanske kan pojkens status innan
övergreppet skedde spela in. Eller kan övergreppet ha innehållt mycket våld vilket inte längre gör
det möjligt att ifrågasätta offrets ovilja inför övergreppet. I den senaste tidens samhällsdebatt har
just olika omständigheter, vilka gör att det inte uppfattas som ett ”riktigt” övergrepp eller en
”riktig” våldtäkt, lyfts fram1. Bland annat sociala aspekter som förövarens status eller offrets
rykte. Detta gör att vad som socialt betraktas som ett övergrepp i samhället är förhandlingsbart.
Detta blir intressant också kopplat till Demant och Bruvik Heinskou (2011) vilkas teori om
gender games menar att ungdomar som dricker på fester vet om riskerna men ändå vill spela.

6.2 Analys av verksam behandling för unga män som begått sexuella
övergrepp

6.2.1 Specifika insatser för pojken
Caldwell och Dickinson (2009) förklarar att registreringen av unga som begått sexuella
övergrepp inte minskar risken att återfalla i sexuella brott. Ändå sker registreringar av pojkar och
ibland är de registrerade på offentliga databaser på livstid. Longo (2005) förklarar att stämpla
unga som begått sexuella övergrepp är mycket dåligt för pojkens behandling. De behöver istället
uppleva tillhörighet och få förståelse för att kunna utvecklas och lära. Undersökningarna kommer
i kort fram till att stämpling av unga män inte hjälper dem i behandlingsarbetet och att
                                                  
1 För information se bla. http://svt.se/2.22620/1.1938215/valdtagen_flicka_trakasserades som behandlar ett fall där

ett samhälle vände sig emot en flicka som utsatts för övergrepp för att pojken var omtyckt både bland lärare och
kamrater
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registrering av unga män inte minskar återfallsfrekvensen. Oavsett vilka beslutsfattare vill göra
nöjda, om det så är barnfamiljer inom ett område eller en pojke som begått sexuella övergrepp, så
verkar det mest fruktbara alternativet för att förebygga fler övergrepp vara att behandla
ungdomarna som begått sexuella övergrepp med respekt och förståelse.

Gällande empati finns en konflikt mellan orsaksförklaring och behandlingsförslag. Ryan (1999)
menar att pojkarna behöver träna på sin empatiska förmåga för att på så sätt kunna behålla
hälsosamma relationer. Curwen (2003) menar däremot att det instrument som används för att
kontrollera pojkarnas empatiska förmåga ger felaktiga resultat. Pojkarna har antagligen förmåga
till empati, dock har de svårt att prata om det. Alternativt fungerar förmågan till empati som en
upphetsande faktor då pojken begår våldsamma övergrepp. Detta skulle kunna betyda att
behandling av unga som begått sexuella övergrepp fortfarande är ett så nytt område att de
metoder som använts ännu inte jämförts. Ingen av studierna har en kontrollgrupp som också är
sexualförövare vilket, utifrån forskarnas önskan om mer forskning och specialbehandling kanske
skulle vara eftersträvansvärt. Behandlingsalternativen verkar överlag enformig. Forskarna
efterfrågar mer experimentell behandling för att möta pojkar med otrygg anknytning (Longo,
2005). De efterfrågar specialbehandling för de som förgripit sig på barn (Henriks & Biljeveld,
2008) och de efterfrågar mer forskning om vad i behandlingen som är verksamt (Kenny m.fl.,
2009). Kanske har behandlingsplanerna utformats då det började efterfrågas och sedan har
forskningen dragit i väg men behandlingen bevarat samma mönster. Utifrån forskares komplexa
förklaringsmodeller till att unga män begår sexuella övergrepp är det rimligt att tro att pojkarna är
i behov av olika typer av behandling. Forskarnas efterfrågningar blir också tydliga utifrån
analysmodellen då det är många luckor som, både ordagrant och bildligt talat, är tomma.

6.2.2 Familjeperspektiv och andra sociala system i behandlingen
Seabloom m.fl.  (2003, sid. 9ff) presenterar en behandling som genom en helhetssyn lyckas få ner
återfallsfrekvensken till 0%. Jag menar att detta fantastiska resultat bör ses på med försiktighet.
Deltagarna var framförallt inte enbart sexuella förövare utan också ungdomar som bland annat
brottades med sin sexuella läggning. Jag menar att denna grupp ungdomar borde hållas isär från
sexuella förövare bland annat då det handlar om statistik. Seabloom m.fl. (2003) förklarar att
föräldrarnas deltagande i behandlingen och att ungdomen bodde med sina föräldrar var en viktig
komponent för att ungdomen skulle avsluta behandlingen, och då också tillhöra den grupp som
inte återföll i sexuella brott överhuvudtaget. Samstämmigt presenterar andra författare resultat
som beskriver att ungdomar, som begått sexuella övergrepp, kommer från familjer med många
problem och föräldrar som både försummar och sexuellt utnyttjar barnen. Det är, enligt mig,
troligt att de ungdomar med 0% återfallsfrekvens tillhör gruppen vilka brottas med sin sexuella
läggning och den gruppen som återföll i 8% är de som behandlades för att de begått sexuella
övergrepp. Detta då många andra författare presenterar återfallsstatistik som ligger runt 10% men
också då det är troligt att föräldrar, som misshandlar sina barn, utnyttjar dem sexuellt och också
har problem inom äktenskapet eller andra relationsband inom familjen, är mindre engagerade i
barnens liv än många andra föräldrar. Trots den kritik som går att rikta mot Seeablom m.fl.
(2003) presentation ligger trots allt siffran, om man utgår från 8%, relativt lågt jämfört med bland
andra Hendriks och Bijleveld (2008) som fann att 11% återföll sexuellt vilket talar för att en
genomgripande behandling av detta slag ger bra resultat. Henriks och Bijlveld (2008) i sin tur
menar att behandlingen inte har något samband med återfallsfrekvensen. Det är däremot svårt att
veta hur återfallsfrekvensen skulle sett ut utan behandling.
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6.2.3 Traumabearbetning
Många forskare pratar om att familjen ska inbegripas i behandlingen, att behandlingen ska ha ett
familjeperspektiv.  Detta av olika anledningar bland annat för att uppmuntra familjen att berätta
om eventuella problem i hemmet (Baker m.fl., 2001). Andra vill bredda behandlingen och ta in
fler system som exempelvis pojkens skola och kamratgrupp (Ronis & Borduin, 2007; Kenny
m.fl., 2009). En annan linje i forskarnas artiklar är att pojkarna, då de ofta kommer från hem med
mycket våld, många gånger är så skadade av hemmiljön att de lider av ångest, depression eller
PTSD (Hendriks & Bijleveld, 2008; Hunter m.fl., 2003). Först och främst bör deras egna trauman
bearbetas genom olika slags kognitiva beteendeinriktade modeller (Hunter, 2010; Burton, 2003).
Självklart behöver inte dessa två behandlingsalternativ gå emot varandra. Det är däremot
intressant hur de som pratar om familjeperspektiv i princip inte nämner möjligheten att pojken
själv blir utnyttjad hemma när andra forskare menar att det är primärt att undersöka det. Det
skulle kunna bero på att forskningen kring unga som begått sexuella övergrepp varit fokuserad på
att minska återfall. Traumabehandling kan ha legat utanför det som ansetts bör inbegripas i
behandlingen för gruppen. Utifrån de artiklar som använt i min studie är det däremot
traumabearbetning som tydligast visat positiva resultat. Både vad gäller pojkens välbefinnande
men också förmåga att tillgodogöra sig behandlingen som avsetts för hans sexuella brott.
   Att traumabehandling inte är ett mer vanligt förekommande fenomen kan också ha att göra med
pojkarna ålder. Ryan (1999) beskriver hur ungdomarna, tack vare sin ålder, är mer formbara.
Därför kan behandlingen fokusera på bland annat återfallsprevention och träning i empati. På
grund av deras ungdom och förmåga till formbarhet kanske deras behov av traumabehandling ha
förminskats eller ”bakats in” i resterande behandling. Skillnaden mellan fokus på
traumabearbetning eller ”ren” behandling för det sexuella övergreppet skulle också kunna bero på
hur man ser på pojken. Det är möjligt att pojkens historia inte tas i beaktande då ärendet
aktualiseras. Vore pojken aktuell i en annan situation är det mycket troligt att hans utsatthet
skulle vara det primära. Föräldraövergrepp, problem i skolan och social utsatthet är alla oerhört
allvarliga faktorer. Som en följd av att han också begått ett sexuellt övergrepp är det just
övergreppet som är fokus och guide inför vad som ska göras.

7 Slutdiskussion

7.1 Orsaker till att unga män begår sexuella övergrepp
Orsakerna till varför unga män begår sexuella övergrepp är flera och olika orsaker hänger ofta
samman. De förklaringar som ges är att både anknytning och uppväxt präglats av otrygghet.
Pojkarna har utsatts för både sexuella övergrepp och misshandel av olika slag. Pojkarnas
skolgång är dålig, deras relationer till jämnåriga är ansträng eller obefintlig, de har dessutom
dålig självkänsla.
   Till stor del verkar gruppen unga män som begått sexuella övergrepp likna andra
ungdomsgrupper som begått icke-sexuella brott. Det som pekas ut som skillnader handlar främst
om större sexuell tankemässig upptagenhet och sämre relation till föräldrarna hos gruppen som
begår sexuella brott. Skillnaden är också att pojkarna som begår sexuella brott oftare utsatts för
dessa typer av brott. Däremot finns ett antal pojkar i varje undersökning som inte själva utsatts
för sexuella övergrepp. Jag uppfattar det relativt enkelt att förstå varför de ungdomar med otrygg
anknytning, historia av sexuella övergrepp och misshandel begår egna övergrepp. Däremot är det
svårare att förstå då ungdomar utan denna destruktiva historia gör det. Vad de gjort kan anses
grymt och oförståeligt men trots det är ”förövarna” i dessa fall fortfarande barn. Jag anser att vi
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som samhälle har ansvar att förstå oss på även dessa pojkar. Vad det är som driver dem till
övergrepp samt på vilket sätt vi kan hjälpa dem.
   Något som slagit mig under arbetes gång är pojkarnas utsatthet. Pojkarna upptäcks då de
kanske är 14-15 år för att de begått ett övergrepp. Upp emot 80% har innan dess själva utsatts för
sexuella övergrepp eller våld av olika slag, oftast av någon i pojkens familj. Det är förskräckligt
att så många övergrepp mot barn helt och hållet undgår upptäckt. Skulle samhällsorgan vara mer
lyhörda inför riskfaktorer och våga fråga då misstanke fanns kanske vi kan spara många livsöden.

7.2 Vad i behandlingen är verksamt
Inom vad som är verksamt i behandlingen tar främst två olika linjer form. De som förespråkar ett
familjeperspektiv samt att skola och vänner inkluderas i behandlingen. Sedan finns det dem som
förespråkar traumabearbetning innan annan insats påbörjas. Respekt och förståelse för pojken är
också aspekter vilka anses viktiga i arbetet. Dock efterfrågar många mer forskning om vilka typer
av behandling som är verksam samt att behandlingen blir mer specialinriktad. Ingen av studierna
har en jämförande grupp vilket skulle vara önskvärt för att få bättre empiri i behandlingen av de
som begått sexuella övergrepp.
   Trots att forskning samstämmigt talar om respekt och förstående behandling av pojkar som
begått sexuella övergrepp registreras många av pojkarna på allmänna databaser. Forskare anser
att stämplingen av pojkarna fungerar kontraproduktivt. Så vilken funktion fyller egentligen
registreringen, om den varken fungerar behandlande eller minskar återfallen? Är det folkmassans
behov av att straffa den som begått ett brott eller är det ett behov av trygghet, att kunna
kontrollera de som bor på samma gata? Jag menar att denna metod endast vaggar in
samhällsmedborgare i en falsk trygghet. Målet, som kanske lätt glöms bort i diskussionen, måste
vara att minska antalet offer för sexuella övergrepp och genom registreringen uppfylls inte detta.
Även om registreringen inte sker i Sverige idag finns ändå tendenser i samhällsdebatten att vilja
”sortera” ut sexuella brottslingar från ”oss andra”2. Om folk ska kunna vara lugna krävs i första
hand ett system som uppmärksammar de unga pojkar som har det svårt i hemmet. Dessa pojkar
har, som studien visat, ofta oerhört många familjära problem samt problem i skolmiljön och det
är ofattbart att det ska krävas ett övergrepp innan någon reagerar. Om folk ska kunna vara trygga
krävs också en behandling som tar hänsyn till pojkarnas individuella historia och behov.
   En viktig insats menar jag också verkar vara förebyggande. Forskare varnar för att medier och
pornografiskt material bidrar till övergrepp genom att rättfärdiga pojkarnas fantasier då sex ofta
framställs som våldsamt, där kvinnan (i heterosexuell porr) är underordnad eller där till och med
barn är inblandade i sexuella akter. För vissa barn och unga är kanske porr eller medier den enda
källan för sexuell utbildning. Det finns självklart jämställd porr och medier men det stora flödet
är ändå sådant som ger pojkar information om att de ska ta för sig. Flickor, i sin tur, lär sig att de
ska vilja ha sex för pojkarnas skull och att deras kroppar är till för andra. Och denna kombination
kan skapa missförstånd. Vi måste prata om barn och ungdomars sexualitet och inte låtsas om att
den inte finns och vi måste framförallt prata med barn och unga om sexualitet.

7.3 Hur kan vi förstå likheterna och skillnaderna?
De likheter som framkommit i studien rör anknytningen och den egna utsatthetens påverkan för
att vissa unga män begår sexuella övergrepp. En annan likhet som analyserats är att pojkarnas

                                                  
2 Ett exempel är från 2010 då justitieminister Beatrice Ask föreslog att skicka hem lila kuvert till misstänkta

sexualbrottslingar. För läsning se exempelvis http://www.sydsvenskan.se/sverige/article640668/Lila-kuvertet-
blev-Asks-egen-skampale.html
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behandling måste utformas med respekt för pojken.
   Den kanske tydligaste skillnad som presenteras är den gällande kompisar och självkänsla. Vissa
ser bristen på kompisar och självkänsla som en förklaring till att pojken begår övergrepp. Andra
menar att pojken, som begått ett övergrepp, blir ensam som en konsekvens av övergreppet varpå
det närmast är att betrakta som ett resultat av övergreppet. Även kring om, och i så fall på vilket
sätt, uppdelningen av övergreppsbeteendet ska göras finns en skillnad vilket jag menar kan bero
på att vissa djupare psykologiska karaktärsdrag inte fångas upp i den övervägande kvantitativa
forskningen. Detsamma gäller frågan om empati, vilket enligt vissa är bristfällig hos gruppen
pojkar och andra menar att det är mätinstrumentet som är bristfälligt. Den skillnad som jag menar
är mest central är frågan om behandling. Det krävs en bättre förståelse inför vad som ska ses som
primärt i behandlingen av pojkarna som begått sexuella övergrepp. Om vi inte vet vad som
fungerar eller om behandlingen inte har någon verkan frågar jag mig om det är etiskt riktigt att
lägga samhällsresurser på behandling av gruppen. Dels för skattebetalare men också för pojkarna
vilka i sådana fall tvingas till ”behandling” som inte hjälper dem att ”tillfriskna”.

7.4 Förslag till vidare forskning
Mycket av den forskning som finns rör pojkens individuella svårigheter och hans närmsta familj,
ibland även svårigheter i skolan. Jag har inte sett någon forskning som har ett större, samhälleligt,
perspektiv. Det finns få tendenser att se pojkarnas övergreppsbeteende utifrån ett
könsmaktsperspektiv vilket jag också tror kan vara både spännande och givande. Demant och
Bruvik Heinskou (2011) är de enda som diskuterar övergrepp utifrån ett socialt skapat problem
men det behövs mer.
   Det skulle behövas jämförande forskning gällande behandling av pojkar som begått sexuella
övergrepp. Detta för att undersöka vad pojkarna behöver i behandlingen för att minska
återfallsfrekvensen samt om olika typer av pojkar behöver olika behandling. Dagens jämförande
forskning jämför sexuella brottslingar med icke-sexuella brottslingar och inte inom samma grupp.
    Till sist skulle det vara önskvärt med forskning om orsaker kring varför pojkar, som inte
stämmer in i de förklaringsmodeller som presenteras, begår sexuella övergrepp. Det fattas också,
i den mån jag är insatt i ämnet, studier med ett perspektiv som tar hänsyn till homo- och
bisexuella ungdomar.
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