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ABSTRACT

The problem I investigated was about man whom commited sexual outrage. My purpose whit
this problem was to know how to understand a man who commited sexual outrage.
I used a qualitative method in order to illuminate the problem. To investigate my problem I
met two male prisoners whom commited this kind of crime.
The questions I used was divided in three topics: “How was the situation for the man the time
before the outrage”, What background does the man has”, What explanation has the man
about his situation now”.
My main conclusion is that childhood has a big significance for how we develop as adult. Bad
things that happen in childhood can contribute to destructive actions in the adult life.
I also found that relation between husband and wife can be one reason to commit sexual
outrage.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD 4

1 INLEDNING 5
1.1 Problemformulering 5
1.2 Syfte 6
      1.2.1 Frågeställningar 6
    1.2.2 Avgränsningar 6

      1.2.3 Precisering av begrepp 6

2 METOD 7
2.1 Val av datainsamlingsmetoder 7
2.2Urval 7
       2.2.1 Tillvägagångssätt 8
       2.2.2 Resultatens tillförlitlighet 9
       2.2.3 Diskussion om undersökningens sammanlagda tillförlitlighet 10
       2.2.4 Källkritik 12
2.3 Etiska överväganden 13

3 TEORI 14
3.1 Dynamisk psykiatri 14
3.2 Förövarpsykologi 19

4 TIDIGARE FORSKNING 24
4.1 Pedofilen betraktar barnet som sin partner 24
4.2 Sexualbrott mot barn 25

5 EMPIRI 28
5.1 Intervju med förövare nummer 1 på Kristianstads anstalt 28
5.2 Intervju med förövare nummer 2 på Kristianstads anstalt 38

6 ANALYS OCH TOLKNING 45
6.1 Vad har männen för bakgrund? 45
6.2 Hur såg männens livssituation ut tiden förre övergreppet? 50
6.3 Vad har männen själva för förklaring till situationen som ser ut nu? 52

7 SLUTDISKUSSION 57
7.1 Avslutande resonemang 57

Referenslista 60

Bilagor 61



4

Förord

I kursplanen för socionomer är en C-uppsats en obligatorisk del för att få ut examen. Denna

C-uppsats är på 10 poäng. Uppsatsen ska utföras enskilt eller i grupp, själv valde jag att skriva

min uppsats ensam.

Min C- uppsats handlar om män som gjort sexuella övergrepp. C- uppsatsen är avslutning på

mina universitetsstudier, som i början har bedrivits vid institutionen för socialt arbete vid

Umeå Universitet i Umeå men som nu avslutats vid socialhögskolan på Campus Helsingborg

(Lunds Universitet) i Helsingborg.

Förutom studenten själv är två parter formellt engagerade i C- uppsatsen: en handledare på

universitetet och en examinator.

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Pernilla Liedgren- Dobronravoff på Lunds

Universitet, som hjälpt mig att utveckla min problemformulering, när jag kände mig så

förvirrad. Samt för att har på ett vänligt sätt bemött mina frågor och lett mig på rätt spår under

arbetets gång. Vill även tacka henne för att ha uppmuntrat mig och gjort det hela så lättsamt

och roligt, med tanke på vilka jag skulle intervjua och var jag skulle intervju dom.

De andra personer som jag känner förtjänar ett tack är Kerstin på anstalten i Kristianstad, som

hjälpte mig att hitta intervjupersonerna samt ställde upp utan problem vid intervjutillfällena.

Några som jag inte får glömma är mina intervjupersoner, som var väldigt trevliga och

hjälpsamma och som ställde upp utan problem.

Till sist vill jag tacka min underbara sambo Niklas för att ha ståt ut med mig under uppsatsens

tid. Samt för att har stöttat mig och korrekturläst uppsatsen.

Helsingborg 15 januari 2004

Zohour Lahdou
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1 INLEDNING

1.1 Problemformulering

Jag har valt att undersöka hur man kan förstå en man som gjort sexuella övergrepp och få en

inblick i vad som drev honom att utföra dådet. För att göra detta behövde jag åka till en anstalt

där dessa män fanns.

När jag insåg på riktigt att jag skulle göra min intervju på en anstalt rös alla hårstrå på min

kropp. Jag var jätte nervös samtidigt som jag också var upphetsad inför detta, det skulle bli

jätte spännande. När jag kom dit blev jag rädd igen och började fundera på vad jag gjorde där.

Det såg lite hemskt ut, med alla taggtrådar och den stela byggnaden, men när jag väl kom in i

den avdelning där respondenterna fanns så kändes det mindre hemskt.

Anstalten bestod av en öppen och en sluten avdelning, jag kom till den öppna avdelningen. I

den fanns det 46 platser för män som begått sexuella brott. Både personalen och fångarna var

mycket trevliga men trots det så var jag ändå lite rädd för fångarna eftersom jag aldrig träffat

sådana människor och inte minst i en sådan miljö. Men till slut gick allt bra och jag är väldigt

nöjd.

Anledning till att jag valde att skriva om detta har att göra med den nyfikenhet som växte hos

mig efter att jag gjort min praktik på BUP i våras. Där fanns många fall av sexuella övergrepp

på barn. Detta är något som händer varje dag, varje dag blir flera barn sexuellt förgripna. I

dessa fall får man ta del av det som händer med barnet, alltså allt som handlar om barn.

Därför tyckte jag att det skulle vara intressant att ta reda på VEM mannen är bakom personen

som gör detta mot barnet. Höra vad förövaren har att säga, höra hans röst.

När media redogör om sexuella brott, får man nästan aldrig veta vad förövaren har för

bakgrund, hur han är som person, vad som fick honom att genomföra handlingen.

Jag tyckte att det skulle vara intressant att höra den andra versionen, förövarens version av

akten, på det sättet kanske vi bättre kan förstå dom människor som utför sådana handlingar.

Genom denna undersökning kan man få en inblick av vilka förövarna verkligen är. Detta kan

vara till nytta för mig, inom mitt framtida arbete som socionom. Alla har en historia och

därför är det viktigt att inte döma dom på förhand.
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1.2 Syfte

Syftet med studien är att kunna förstå en man som gjort sexuella övergrepp och få en inblick i

vad som drev honom att utföra dådet.

1.2.1 Frågeställningar

• Hur såg mannens livssituation ut tiden förre övergreppet?

• Vad har han för bakgrund?

• Vad har han själv för förklaring till situationen som ser ut nu?

1.2.2 Avgränsningar

Eftersom jag endast är intresserad av förövarens version och hans perspektiv tänker jag inte

fördjupa mig inom andra områden av sexuella övergrepp. Därför avgränsar jag mig att endast

undersöka dessa män. Undersökningen innefattar inte offren, partnern till förövaren eller

föräldrarna till offren.

1.2.3 Precisering av begreppet

Sexuella övergrepp: Sexuella övergrepp mot barn kan definieras som handlingar eller

situationer med sexuellt innebörd där en vuxen eller en ung person utnyttjar en underårig för

att tillfredställa egna sexuella eller andra behov.

(Socialstyrelsen SOS- rapport 2000:1).

Sexuella övergrepp: Alla sexuella handlingar som riktas mot barn, dvs. enligt lagen personer

som inte fyllt 15 år, i vissa fall 18 år. Sexuella övergrepp mot barn kan straffrättsligt var:

våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande av underårig, sexuellt umgänge med avkomling,

sexuellt umgänge med syskon, sexuellt umgänge med barn eller sexuellt ofredande.

( Nationalencyklopedin. Sextonde bandet, Bra Böckers AB, 1995)

Pedofil: Person med sexuell inriktning på barn.

(Bonniers Svenska ordbok. Åttonde upplagan, Albert Bonniers Förslag AB, 2002).

Förövare: Person som utfört (visst) brott.

(Svensk ordbok, Nordstedts, 1987).
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2 METOD

2.1 Val av datainsamlingsmetoder

Eftersom jag valt att studera män som gjort sexuella övergrepp, anser jag att den kvalitativa

metoden i form av halvstrukturerad intervju är lämplig (Kvale 1997). Detta gör att jag kan få

en bättre helhetsbild av det jag försöker förstå i min undersökning. Den halvstrukturerade

intervjun ger mig även möjlighet att undersöka och att genom en analys dra slutsatser om

kvaliteter angående det jag fått fram. I analysen besvarade jag alla mina delfrågor för att få

bättre struktur över rapporten. Kvale  (1997) beskriver den kvalitativa analysen som en

möjlighet att öka förståelse av nya fenomen och möjligheten att kunna beskriva den på ett

annorlunda sätt.

För att få svar på mina frågor valde jag att intervjua män som gjort sexuella övergrepp. Jag

intervjuade två män som sitter inlåsta på Kristianstads anstalt dömda för sexuella övergrepp.

Detta gör att jag får en bild av hur en man som gjort sexuella övergrepp är. För

genomförandet av intervjun valde jag att använda mig av en minidisk och av en intervjuguide

(se bilaga 1-3), guiden använde jag för att kunna styra in intervjun på de områden jag ville ha

svar på. Jag intervjuade dessa två män två gånger var. Intervjun tog mellan 45-60 minuter.

Efter intervjun lyssnade jag på bandet och började skriva ner, på det sättet började min empiri

att ta form.

Jag letade även efter tidigare forskning kring detta tema utan att hitta så mycket som jag ansåg

hade att göra med min undersökning.

Som sekundärkälla använde jag mig av en artikel från tidningen Socionomen som handlar om

personer som begått sexuella övergrepp. Samt en bok som handlar om olika centrala teman

inom forskning om sexuella övergrepp mot barn.

2.2 Urval

Mitt urval gjordes utifrån att jag ansåg att om jag skulle få svar på min problemformulering

måste jag använda mig av män som gjort sexuella övergrepp. När jag fick reda på att i

Kristianstad och Göteborg fanns anstalter med den sorts fångar tog jag kontakt med samtliga

anstaltschefer. Från Göteborg fick jag ingen respons, men fick däremot från Kristianstad.

Eftersom jag ansåg att jag inte skulle få alla mina svar genom endast en intervju med båda

männen, beslutade jag mig för att intervjua dom tre gånger var. Men pga. tidsbrist kunde jag
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inte genomföra detta utan det blev två intervjuer var med männen, men jag anser att jag fick

tillräckligt med svar för att kunna genomföra min undersökning.

Det var lite svårt att hitta litteratur men till slut hittade jag en kurslitteratur om

Psykodynamiskt synsätt; ”Dynamisk psykiatri” (Johan Cullberg 2000). Meningen med att läsa

boken var att den skulle ge mig förståelse av hur dessa män kunde bli förövare. På det viset

kunna förstå vad som hände med dem i barndomen och som senare ledde till att dom blev

förövare. Jag hittade även en psykologibok; ”Förövarpsykologi” (Elisabeth Kwarnmark &

Inga Tidefors 1999). Jag valde denna bok eftersom den ge en bra bild av förövarnas

psykologiska bakgrunden.

Min handledare tipsade mig om en artikel i Socionom tidningen (2003) som handlar om

personer som begått sexuella övergrepp. Artikelns innehåll kommer ursprungligen från en

doktorsavhandling som heter ”Från barndom till Brott” (Inga Tidefors 2002). Jag försökte få

tag på avhandlingen men fick den lite för sent därför använde jag mig enbart av artikeln.

Har även hittat en bok som heter ”Sexualbrott mot barn” (Peter Martens 1989). Boken handlar

om olika teman inom forskning av sexuella övergrepp mot barn, den berör området kring

förövaren, vilket är av stor betydelse för min undersökning.

2.2.1 Tillvägagångssätt

Efter att ha fått reda på att det var till Kristianstad eller Göteborgs anstalt som jag kunde

vända mig till för att få tag på män som begått denna sorts brott, ringde jag till samtliga

anstaltschefer. Cheferna bad att jag skulle skicka ett mail med vilken sorts frågor jag skulle

använda mig av vid intervjun, de skulle visa detta för de intagna och fråga om det var någon

som var intresserad. Efter några dagar fick jag besked av chefen från anstalten i Kristianstad

att två män var intresserad och att jag skulle höra av mig om en tid för intervjun. Vad gäller

Göteborg fick jag inget svar tillbaka.

Jag mailade tillbaka till chefen i Kristianstad och skrev att jag kunde komma om tre dagar och

intervjua båda män på samma dag.

Dagen innan jag skulle till anstalten skickade chefen ett mail till mig där hon skrev att en av

männen skulle på permission. Hon undrade om jag ville komma en annan dag men jag åkte dit

ändå och intervjuade han som var kvar. Efter intervjun bestämde jag med respondenten att jag

skulle komma igen om två dagar för uppföljningsintervju eftersom jag då visste att den andra

mannen skulle vara tillbaka från sin permission.
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När jag kom dit som bestämt för att intervjua de båda män fick jag reda på att den första

respondenten inte skulle kunna ta emot mig eftersom han hade gjort något dumt kvällen innan

och satt nu isolerad. Jag intervjuade då mannen som hade varit på permission. Efter intervjun

pratade jag med chefen och vi bestämde att jag skulle komma tillbaka veckan därpå för

uppföljningsintervjun med båda män.

Efter en vecka kom jag dit igen och lyckades göra en uppföljningsintervju med båda män.

Efter att jag ställt samman intervjuerna mailade jag dom till anstaltschef så att hon kunde

vidare befordra dessa till dom båda männen, så att de kunde komma med synpunkter om

eventuella missuppfattningar. Detta var överenskommet med båda respondenterna innan

intervjuerna.

Under tiden som dom sammanställda intervjuerna var hos respondenterna, började jag skriva

ner de teorier jag valt. Efter några dagar fick jag tillbaka dom sammanställda intervjuerna.

Respondenterna hade inte gjort några stora ändringar utan mest fyllt på där de ansåg att det

behövdes.

Efter att ha fått tillbaka intervjuerna började jag bearbeta dom genom att gå igenom hela

intervjun och stryka under de svar jag ansåg hörde till min frågeställning och mina delfrågor.

Därefter gick jag tillbaka igen för att kunna gör en bättre tolkning av helheten.

Efter det började jag skriva ner intervjun i skriftspråk. Med tanke på att detta kunde påverka

upplevelsen och förståelsen av respondenterna, använde jag mig av citat där jag ansåg att man

kunde få en bild av respondenten utan att förstöra upplevelsen av denne. Sedan gick jag

genom hela intervjun för att få en helhetsbild och föröka förstå innebörden i olika tema.

På det sättet började jag min analys, där jag kopplade ihop teorin, empirin och tidigare

forskning. På detta sätt kunde jag se om empirin överensstämde med det andra samlade

materialet. Med hjälp av det insamlade materialet gjorde jag tolkningar och kommentarer.

2.2.2Resultatens tillförlitlighet

Syftet men min undersökning var att kunna förstå män som gjort sexuella övergrepp samt få

en inblick i vad som drev dem att utföra dådet. Där jag ville undersöka männens barndom och

deras livssituation samt hur de själva kunde förklara varför de gjorde som de gjorde. Detta för

att jag skulle kunna förstå männen. De frågor jag ställt har handlat om livssituationen och

utvecklingen.
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Validitet

Under genomförandet av intervjun fick jag en känsla av att mina respondenter talade sanning,

men kanske inte hela sanningen. Det som få mig att tro detta är de olika versioner av historien

som kommer fram vid olika tillfällen samt lite överdetaljerade berättelser. Samtidigt måste jag

erkänna att de svar jag fick överensstämmer med vad jag hade förväntat mig. Jag anser att de

frågor jag ställde till respondenterna har täck det område jag valt att undersöka.

Reliabilitet

Genom att ha försäkrat respondenterna om anonymitet och kodning av personliga uppgifter

anser jag att de har kunnat känna förtroende för mig och min undersökning. Genom detta

förtroende har de helt och hållet kunnat öppna sig för mig och vara uppriktiga bortsett från

vissa delar av intervjun. Jag vet inte hur mycket min rädsla och osäkerhet kan ha påverkat

deras svar, men jag tror att till en del så gjorde det ändå. De såg nog min rädsla och osäkerhet

vid första intervjutillfällen och passade på att utnyttja situationen genom att vara

överdetaljerade i sina berättelser.

Båda respondenter lämnade ut sitt privata liv och sina tankar åt mig kring de frågor jag

ställde.

En faktor som jag tror bidrog till respondenternas val att medverka i undersökningen var att

jag mailade till dom vilka område frågorna skulle beröra. Meningen med mailet var att se hur

många som var intresserad av att medverka. Då endast två av 46 fångar visade intresse, visar

detta att respondenterna av egen fri vilja valt själva att medverka. Detta vet jag eftersom

anstaltens chef berättade för mig att hon hade frågat de 46 fångar men bara två hade visat

intresse.

Trots att undersökningen är gjord i en liten skala så finns det anledning att säga att det finns

utrymme att hävda att resultaten har en viss tillförlitlighet eftersom min empiri inte står så

långt ifrån de resultat den tidigare forskningen har visat.

2.2.3 Diskussion kring undersökningens sammanlagda tillförlitlighet

Utifrån resonemangen kring tillförlitligheten anser jag att min undersökning kan ses som

trovärdig. Respondenterna har besvarat frågorna på ett sätt som jag till viss del uppfatta som

sanningsenliga och uppriktiga. Genom att försäkra respondenterna om anonymitet har de fått

förtroende för mig vilket gjorde att de kunde öppna sig för mig. Respondenterna blev i förväg

informerade om vad intervjun skulle handla om och vilka områden frågorna skulle beröra,
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vilket gjorde att de var tankemässigt förberedda och förmodligen gav mer nyanserade svar än

om de varit oförberedda.

Vad gäller min påverkan vid intervjutillfällena vet jag inte hur mycket deras svar blev

påverkade av samspelet mellan oss, men jag tror att vårt samspel har påverkat en del av

svaren jag fick från dem.

Eftersom jag var osäker och rädd vid första intervjun kan detta ha påverkat respondenternas

svar. Respondenterna såg kanske min rädsla och osäkerhet och utnyttjade det i sina

överdetaljerade berättelser. Det kan även ha fått dom att ge mig dom svar de trodde jag ville

höra.

Min osäkerhet och rädsla kan ha påverkat mitt sätt att intervjua. Trots att jag följde

intervjuguiden (se bilaga 1-3) så hände det att jag ställde ledande frågor, vilket kan ha

påverkat svaren. Vid vissa tillfällen tror jag att de testade mig med dom svar de gav mig. Tror

dock inte att de ljög för mig, eftersom på något sätt såg jag hos dessa män ett behov av att

berätta sin historia och förklara situationen, inte minst när de såg hur intresserade jag var av

att lyssna på dom. När jag tänker efter så blev jag kanske för fascinerade över deras tragiska

historia att jag bara ville höra mer och mer, kanske var detta orsaken till mina ledande frågor

och deras överdetaljerade berättelser.

Vid andra intervjun så kände jag mig mindre rädd och mer säker på mig själv, vilket även här

kan ha påverkat respondenternas svar. Svaren var mindre överdetaljerade och mina frågor

mindre ledande.

Jag tror att de såg på mig att mitt sätt att bete mig var annorlunda. Att jag inte längre var rädd

för dem och att dom inte behövde vara så överdetaljerade och inte heller säga precis det de

trodde jag ville höra.

Vid andra intervjun var vi alla mer avslappnad och det gjorde att själva intervjun blev mer

avslappnad för oss alla. Det är lite svårt att förklara med det kändes som att jag påverkade

dom på ett annorlunda sätt, de hade inte den pressen på sig att tillfredställa mig med sina svar.

Jag anser att respondenternas öppenhet samt förklaringen av syftet med undersökningen

bidrog till en trovärdig undersökning.
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2.2.4 Källkritik

Jag tycker att det var ett intressant område att undersöka, samt att jag valde rätt kvalitativ

forskningsmetod. Jag fick fram det jag var ute efter. Hade jag valt att göra en

enkätundersökning hade jag nog inte fått fram det jag var ute efter. Detta eftersom en

enkätstudie inte skulle ge informanterna så stor chans att kunna fördjupa sig i frågorna.

Genom intervju fick jag fram det jag var ute efter, jag fick mer än vad jag trodde jag skulle få.

En av respondenterna var mycket utförlig i sina svar. Det fick mig att undra i fall han inte

överdrev i sin sanning, det är bara en tanke. Jag har inga bevis som kan bevisa att han

överdrev. Men hans svar var ändå verklighetsbaserade och det påverkade inte på något

negativt sätt min undersökning.

Förmodligen är detta respondenternas sanning och verklighet just nu. En sanning som

förmodligen skulle vara en annan, i en annan situation, i en annan tid.

När det gäller teorin är jag nöjd med båda böckerna. Boken Dynamisk psykiatri har

utgångspunkt i det psykodynamiska synsättet. Där fokus ligger på barndomen och allt som

händer under dessa år. Boken kan kännas lite tung och klinisk, men jag anser att den passade

bra till mina intervjupersoners svar. Den andra boken, Förövarpsykologi är skriven av två

psykologer som under många år arbetat med förövare och använt sig av den psykodynamiska

teorin. Deras slutsatser är baserade på psykodynamisk teori genom erfarenhet av många års

arbete med förövare, detta ge båda böcker trovärdighet och tillförlitlighet.

Är glad över att ha kunnat ta del av en del av Inga Tidefors avhandlingen Från barndom till

brott i tidningen Socionomen under rubriken Pedofilen betraktar barnet som sin partner.

Eftersom det som står i tidningen ger min undersökning ett lyft och en trovärdighet. Det som

beskrevs i den tidigare forskningen är representativ för det berörda området. Resultatet av

tidigare forskning överensstämmer med min undersöknings resultat. Samma sak kan jag säga

om boken Sexualbrott mot barn, som på samma sätt stöder min undersökning.
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2.3 Etiska övervägande

Jag har genomfört fyra intervjuer och det med två intagna på en anstalt, de nämnde aldrig

något om anonymitet men jag tog ändå upp frågan och männen valde då att vara anonyma.

Med respekt för deras privata liv valde jag att fingera deras namn, bostadsort, barndomsort

samt en av respondenternas riktiga arbete. Med tanke på att hans arbete är lite ovanligt och

inte skulle vara svårt att förstå vem det handlade om. Detta med omtanke av respondenterna

och deras anhöriga.

Respondenterna fick information om användningen av minidisk vid samtliga intervjutillfällen,

där jag frågade om det var okej att använda denna samt att materialet skulle förstöras efter

användning. De fick även information om att uppsatsen kommer att publiceras på en sida

tillhörande Lunds Universitet på internet.

En annan etisk aspekt var att välja att inte ha de intervjuades namn under referens avsnittet.

Detta eftersom männen valde att inte delta med sina rätta identiteter utan med fingerat namn.

En av respondenterna nämnde några namn under intervjun men bad att även dessa skulle vara

anonyma.

I början på intervjun upplyste jag dem om att de inte behövde svara på frågor som de inte

kände sig bekväma med. Detta gjorde jag med tanke på att intervjun rörde sig om ett känsligt

ämne.

En annan sak som jag funderade på, var om jag skulle få de svar jag ville ha med tanke på att

respondenterna kanske inte skulle vilja prata så öppet om sig själva, men det var inga problem

för de var helt öppna. Jag tolkar deras bemötande som ett stort behov av att bli hörda.

Som kvinna vet jag inte hur jag påverkade dessa män. De kanske blev påverkade av mig, det

är svårt att säga. En av respondenterna berättade att han mest tänker på sex när han såg

kvinnor. Jag undrar om han tänkte på det när han såg mig och detta var en av anledningarna

till att han var så tillmötesgående. Det är svårt att säga som sagt men på något sätt måste jag

ha påverkat dem, med tanke på vad det handlar om så tror jag inte att de hade varit så öppna i

detaljerna om det varit en manlig intervjuare.

Jag försökte själv att formulera frågorna på ett bra sätt, så att de skulle känna sig bekväma och

ge mig svar på mina frågor.
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Efter att jag ställt samman intervjuerna skickade jag dessa till dem så att de kunde komma

med synpunkter om eventuella missuppfattningar. Som svar fick jag deras godkännande att

använda materialet.

Jag har funderat på om jag skulle kunna har orsakat någon skada genom mitt arbete men kom

fram till att jag nog inte gjort det.

3 TEORI

Jag har valt att använda mig av psykodynamiskt synsätt. Johan Cullberg (2000) lyfter i sin

bok Dynamisk psykiatri fram teorier kring personlighetsutveckling och om individens

förmåga att hantera påfrestningar i livet vilket ger oss kunskaper och bättre möjligheter att

förstå den psykiskt sjukes upplevelsevärld och beteende. Detta synsätt har varit till stor

användning i min rapport. Här kommer jag att redovisa om de personlighetsutvecklingar som

jag anser stämmer överens med respondenternas berättelse.

3.1 DYNAMISK PSYKIATRI

En fråga som ställs i litteraturen är varför vi måste känna till personlighetsutveckling. De skäl

som anges till det är att vi alla har kvar rester av och möjligheter till ett barnsligt tänkande och

fungerande. När vi känner oss pressade eller när vi kommer in i livshotande situationer tänker

och handlar vi på ett primitivare sätt. Vi tolkar då världen utifrån ett magiskt tänkande. Precis

som ett barn ser vi andra människor som goda eller onda. Vi förlorar perspektivet på vår egen

roll gentemot andra människor och upplever oss antingen som oändligt betydelsefulla eller

som helt svaga och betydelselösa.

Man har funnit att vissa aspekter av små barns tänkande finns i psykiskt svårt störda personers

tänkande.

Enligt psykodynamiskt synsätt genomgår vi i vår utveckling olika faser, där enskilda

egenskaper tar form och utvecklas. Detta har kommit fram genom barnobservationer där man

funnit att aspekter av de faser som inte fått genomlevas någorlunda harmoniskt kan ha en

tendens till att fixeras, komma igen och dröja kvar upp genom åren.
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Vi utvecklar en inre förväntan på livet utifrån våra barndomsupplevelser

(Cullberg 2000, s.67).

Med detta citat menar Cullberg att vi tar på oss färgade glasögon eller ett referenssystem, som

leder till att vi ser och tolkar verkligheten utifrån våra tidigare erfarenheter.

Personlighetsutvecklingen är inte alls avslutad i och med barndomen. Utan den fortsätter livet

ut, även om inflytanden under barndomen får större betydelse för hur man senare fungerar, än

upplevelser i vuxen ålder (Cullberg 2000, s.67).

Personlighetsutvecklingen

Cullberg använder sig även av Freuds (Sorg och melankoli) teori angående individens

psykosexuella inriktning och utveckling i olika faser. Freud pekar då på att när barnets

naturliga sensualitet och lustsökande förhindrades eller skambelades, så kom lustbehovet till

uttryck på olika förvända sätt. Detta resulterar hos vuxna i psykopatologiska symtom.

Freud betonade också aggressivitetens roll i karaktärsutvecklingen och menar på att

aggressiviteten stod för det själv- och makthävdande. Idag betraktas aggressivitet mer som ett

svar på besvikelse över viktiga personer (Cullberg 2000, s.68).

En annan psykoanalytiker som nämns är René Spitz (The First Year of Life). Som undersökte

vikten av moderns personliga närvaro för barnet och som kom fram till att barn som inte hade

den personliga närvaro fick djupa hinder såväl i sin kroppsliga som i sin känslomässiga och

intellektuella utveckling (Cullberg 2000, s.70).

Självbilden

Den tredje kända analytiker som nämns är Margaret Mahler (Barnets psykiska födelse), som

tar upp nyföddhetsperioden. Där hon menar på att barn som far illa under denna period

grundlägger en negativ kärna i sin självbild. Dessa tidigaste jagstrukturer är av största vikt för

stabiliseringen av personlighetsutvecklingen. Därför anses en brist i denna grund kunna ge sig

tillkänna i senare jagsvaghet, eventuellt med psykosbenägenhet. Det som händer är att

individen faller tillbaka i en delvis eller helt symbiotisk upplevelse, där individen inte kan

skilja mellan sina egna och omvärldens gränser (Cullberg 2000, s.74).
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Det psykodynamiskt synsätt tar även upp fadersrollen och beskriver hur man såg på den.

Ur traditionellt sätt har utvecklingspsykologin behandlat faderns roll som mindre viktig fram

tills barnet är 3-4 år. Idag vet man att fadern får en specifik och särskild roll för barnet

betydligt tidigare. Fadern är den som kan bekräfta ens kön eller en som man kan ta efter

(Cullberg 2000, s.75).

Adolescensen

Det psykodynamiskt synsätt berör även de s.k. adolescensen vilket betecknar den

psykologiska utvecklingen. Utvecklingen kan sammanfattas i tre övergripande uppgifter

vilket endast en av dem ska nämnas här. Den uppgift som ska beröras rör sig om ungdomar

mellan 14-18 år där adolescensen skall våga sig ut från den skyddade tillvaron i

kamratgruppen till heterosexuella en- till- en relation. Det är då den sexuella identiteten skall

utformas (Cullberg 2000, s.83).

Utveckling av manlighet

Teorin tar också upp utveckling av manlighet, där det menas att pojkar måste separeras från

sitt totala beroende av mamman och bli en egen individ. Pojken behåller modern som sitt

primära kärleksobjekt, men på identifikationsplanet måste han lämna henne och identifiera sig

med fadern. Här nämns att det idealiska är då att en fadersgestalt finns nära till hands. Med

detta menas en fadersgestalt som pojken kan identifiera sig med vad gäller både sina

maskulina och feminina sidor. Samt som kan anvisa möjligheter för hur båda dessa sidor kan

rymmas i en man utan att könsidentiteten hotas. Här följer två saker som kan underlätta detta.

Det första är att pappan från början har en nära fysisk kontakt med sin son och den andra är

om mamman är beredd att uppfatta sin son som en blivande man och tycka om det manliga

hos honom (Cullberg 2000, s.86).

Störningar i pojkens sexualutveckling

Utvecklingen kan förstöras om kvinnan som är den som skall bekräfta de maskulina sidorna

hos mannen blir mindre beundrande, är otrogen eller börja kräva en större ömsesidighet av

mannen. Detta hotar hans djupa men förnekade rädsla för beroende att bryta fram. Den kan

också yttra sig i depressiva reaktioner, eventuellt resulterande i misshandel.

Teorin förklarar att mannens rädsla för sina egna passiva behov kan leda till att mannen

förnekar rädslan för beroende för att vara omanlig genom ett närmaste tvångsmässigt behov
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av att göra nya sexuella erövringar. Kvinnans värde sjunker efter erövringen, eftersom enligt

mannen får hon mera mänskliga drag (Cullberg 2000, s.87).

Detet- psykisk struktur

Tidigare nämnda Freud genomförde i början av 20-talet en uppdelning av det mänskliga

psyket i tre strukturer; jaget, detet och överjaget. Här kommer endast detet nämnas eftersom

de andra strukturerna inte är relevanta för min rapport.

Detet uttrycker de biologiskt förankrade drifterna alltså de som svarar för individens

överlevande, aggressiviteten, självhävdelsen. Detet följer lustprincipen, dvs. att drifterna

söker direkt och omedelbar tillfredsställelse utan hänsyn till andra faktorer

(Cullberg 2000, s.92).

Den funktionella och den dysfunktionella familjen

För att förstå den sjukes upplevelsevärld och beteende måste man även titta på personens

familj. För att kunna göra det har den psykodynamiskt synsätt utgått ifrån två olika

familjemodeller; den funktionella och den dysfunktionella.

”Biologiskt sett är familjens syfte att ge skydd och näring åt barnen och lära dem att klara sig

på egen hand när de blir stora /---/. Inom ramen för detta kan också familjen bli en arena för

olika medlemmars utlevelser av sina inre behov av dominans och underkastelse, kontroll och

självständighet, aktivitet och passivitet, lag och normlöshet”.

(Cullberg 2000, s.101)

Ovan nämnda citat beskriver den funktionella familjen, fast detta är en beskrivning av hur det

var förr i tiden. Nuförtiden har samhället övertagit det mesta av detta.

Här lyfts även upp dom första levnadsåren, där barnet från att har varit helt beroende av

modern går genom en separations och individuationsprocess. Det sägs att denna process aldrig

är helt avslutad, det starka beroendet till modern finns mer eller mindre kvar hos varje

människa. Hur vi hanterar dessa behov är avgörande för vår psykiska hälsa. Är det fråga om

starka, omedvetna och ångestväckande behov, kommer människan lätt att råka in i svåra

emotionella konflikter som kan ge djupgående psykiska störningar i relation till andra

människor.

Enligt psykodynamiskt synsätt är familjens uppgift att hjälpa barnet att uppnå en

välgenomförd separation från föräldrarna och främja utvecklingen till en person som kan
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skilja mellan inre och yttre verklighet samt att ha en väl förankrad identitet. Men det påminns

även att familjen måste ha utrymme för de vuxnas behov att fungera autonomt utanför

familjen (Cullberg 2000, s.101).

Den andra familjen som nämns är den dysfunktionella vilket innebär dåligt fungerande,

familjen som inte förmår tillgodose de enskilda individernas grundläggande behov av såväl

individuation, separation som närhet. Enligt psykodynamiskt synsätt kan detta ha att göra dels

med föräldrarnas olika känslomässiga bakgrund och behov, dels med att de kan binda

varandra i omedvetna låsningar. Resultatet av detta är strukturer som inte tillåter god

kommunikation (Cullberg 2000, s.102).

Det finns några strukturer som ger upphov till psykisk ohälsa men endast en av dem ska

nämnas här;

• Låg grad av interaktion och informationsutbyte. Medlemmarna av denna familj har

mycket liten känslomässig kontakt och/eller intresse för varandra. En utvecklingskris

hos en medlem i en sådan familj kan bli skakande för familjen och mycket smärtsam

t o m i sådan grad att den kommer att kallas för psykisk sjukdom

(Cullberg2000,s.103).

Den narcissistiska personligheten

En viktig faktor i personlighetsutvecklingen är narcissismen som betyder självkärlek

(Cullberg 2000, s.80). Enligt det psykodynamiskt synsätt så förklarar de narcissismen som

något normalt och inte sjukligt, utan som något som alla människor måste ha ett mått av

(självkärlek) för att överleva. Samt uppskattning av andra för att upprätthålla sin självkärlek.

Alla människor har en grandios fantasi alltså en orealistisk föreställning om egen storhet och

begåvning om sig själva liksom alla har erfarenhet av att kränkas i sin självkänsla.

Enligt psykodynamiskt synsätt uppstår ett problem endast när behovet av att bli bekräftad blir

en besatthet eller livet en stor strävan efter att bevisa sin grandiositet för att inte skräcken för

självförkastelsen skall ta över.

Det som mest karakterisera den narcissistiska personlighetsproblematiken är klyvningen

mellan två motsatta självbilder; en grandios och en skamfylld, hatisk. Den grandiosa

självbilden söker ständigt efter bekräftelse, dels för att, bli större, dels för att kunna hålla

stånd mot den negativa självbilden.

Beskrivningen som ges till många av dessa personer är att de på olika sätt är begåvade och

talangfulla, ibland med karismatiska drag och kan t o m vara fysisk attraktiva. Vad gäller



19

yrkeslivet så kan de komma långt karriärmässigt tack vare deras starka målmedvetenhet

(Cullberg 2000, s.229).

Dessa personers självbild, liksom bilderna av omvärlden är präglade av grandiositet kontra

förakt.

För det mesta kan man se att de omger sig med en ideologisk eller religiös liten grupp eller

sekt, som tjänar samma funktion att vara supporter för deras grandiosa själv.

Något som är karaktäristisk för människor med en narcissistisk problematik är

samvetsfunktionens hemliga flexibilitet. Med det menas den medvetna och bekända moralen

som står i kontrast till det privata handlandet utan någon inre konfrontation kring detta. Detta

leder till stora skuldkänslor, dessa skuldkänslor rör sig mer om känslan av otillräcklighet eller

skam än till skuld för konkreta handlingar. Många lever då med ett ständigt hot om att deras

tomhet skall avslöjas. Man försöker då fylla denna tomhet med uppmärksamhet från andra,

kärlek, aktiviteter m m (Cullberg 2000, s.231).

Självmord

Det psykodynamiskt synsätt berör även ämnet självmord. Den beskriver självmordsförsök

som en handling som individen tagit för att skada sig själv, där skadan inte lett till döden, men

där individen samtidigt inte kunnat vara säker på att överleva (Cullberg 2000, s.405).

Den vanligaste metoden är att ta tabletter samt att handlingen ofta sker impulsivt, där försöket

görs under omständigheter som innebär att personen ifråga kan få hjälp innan det är för sent

(Cullberg 2000, s.406).

Enligt det psykodynamiskt synsätt är personer som varit utsatta för skam och

nederlagssituationer mer benägna att begå självmord (Cullberg 2000, s. 411).

3.2 FÖRÖVARPSYKOLOGI

Jag har även valt att använda mig av en bok om förövarpsykologi som har utgångspunkten i

psykodynamisk teori. Elisabeth Kwarnmark och Inga Tidefors (1999) vill genom sin bok ge

en bild av förövarnas psykologiska bakgrund. Där deras grundsyn är att förövarna är

människor som orsakar andra människor lidande utifrån ett eget stort lidande.

Här kommer jag att redovisa om den bild författarna vill ge ut.
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Författarna använder sig av olika förklaringsmodeller samt erfarenheter från arbetet med

förövare av sexuella övergrepp. De använder sig även av olika psykologer och

psykoanalytikers teorier.

Perversionens  former

Enligt författarna anser Socarides, den amerikansk psykoanalytiker (The Preoidipal Origin

and Psychoanalytic Therapy of Sexual Perversion) att man måste gå igenom patientens

sexuella historia och beteende för att kunna skilja ut de som endast i sitt fantasiliv har erotiska

bilder kring barn (Kwarnmark & Tidefors 1999, s. 21).

Socarides säger att förövaren strävar efter att både vilja vara det älskade barnet och den

älskade modern. Förövaren har en stark längtan efter att vara ett älskat barn. Samtidigt som

förövaren upplever en sammansmältning med barnet blir barnet en ersättning för modern.

En annan amerikansk psykoanalytiker som kommenterar perversion är Roger Stoller ( The

Erotic Form of Hatred). Där han menar med uttrycket the erotic form av hatred att den

perverse bär på en önskan att skada andra och att i denna önskan vänds barndomens trauman

till en triumf för den vuxne. Vidare menar han att det finns en kulturrelativitet där vissa

avvikelser inte tycks ha rötter i intrapsykiska konflikter, utan kan förklaras med

inlärningsteorier.

Stoller utgår från ett psykodynamiskt synsätt där bakgrunden i perversionsdynamiken är

trauma. Med det vill han säga att förövaren under uppväxten har på något sätt traumatiserats

genom kränkningar av manligheten (Kwarnmark & Tidefors 1999, s. 22-23).

Dessa kränkningar kan enligt honom varit direkta attacker i form av sexuella övergrepp,

samtidigt som de kan också har varit indirekt uttryckta i attityder eller uppfostringsmetoder.

Exempel på indirekta attacker kan vara att till exempel i uppfostran använda sig av hån och

förakt för att korrigera felaktiga beteenden. Ett annat exempel kan vara en mor som har

problem vad gäller förhållande till män och som har ett ambivalent förhållningssätt till barnet.

Stoller säger att detta trauma som förblir obearbetat och odefinierat är det som avgör

utvecklingen av perversionen. Detta leder till att barnet känner sig förvirrad och brister i tillit

till omvärlden, vilket resulterar i fientlighet. Stoller fortsätter och säger att ett perverst

beteende är alltid en fientlig handling som innebär någon form av angrepp.

Samtidigt finns ett hämndbegär kopplat till attacken. Genom övergreppen hämnas förövaren

tillkortakommanden och kränkningar, på det sättet blir de fientliga handlingar. Stoller säger

att ur behovet att hämnas stiger också ett behov av att utöva makt och kontroll av den andra

(Kvarnmark & Tidefors 1999, s. 24).
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Den perversa sexualiteten kännetecknas således av att den fyller andra behov än vad

sexualitet vanligen förknippas med. Den är tvångsmässig och förknippad med stark ångest

och olust. Dessutom finns det alltid maktsituation i övergreppssexualiteten.

(Kwarnmark & Tidefors 1999, s. 30).

Författarna har använt sig av Groths och Stollers teorier i sina arbeten med dessa förövare.

Psykologen Groth (Män som våldtar) skriver att för att kunna se dynamiken kring sexuella

övergrepp måste man utgå från övergreppet i sig. Han menar på att våldtäkt inte primärt är en

sexuell handling, utan den snarare handlar om aggression och ett starkt behov av att återfå

makt och kontroll. Han säger vidare att vanmaktskänslan som kräver någon form av

kompensation går som en röd tråd genom de flesta sexuella övergrepp såväl mot vuxna som

mot barn (Kwarnmark & Tidefors 1999, s. 32).

Kwarnmark och Tidefors skriver att om man förklarar våldtäkt enbart utifrån en stark

sexualdrift och att mannen inte kan styra sig är det ett sätt att förenkla en komplicerad

problematik och det stämmer inte med kliniska erfarenheter. Vidare skriver de att för

förövaren är sexualiteten istället ångestfylld och en källa till olust och oro (Kwarnmark &

Tidefors 1999, s. 35). Enligt författarna kan man söka i förövarnas barndomsupplevelser av

traumatisk karaktär förklaringen till varför de agerar som de gör. Genom att dessa trauman

aldrig bearbetats och bekräftats av vuxna när förövaren var barn, har dessa traumatiska

händelser skapat misstro och bristande tillit. Vilket leder till en känsla av vanmakt hos

förövarna.

För att förstå våldtäkt, incest och pedofili utifrån förövarens psykologi använder sig

Kwarnmark och Tidefors av en förklaringsmodell där kärnan i det är att perversionen är en

fientlig handling och att sexuella övergrepp är uttryck för aggression snarare än sexuell lust

( Kwarnmark & Tidefors 1999, s. 36).

Brottets symbolvärde

Enligt författarna så finns det i varje handling både en konkret, tydlig och en symbolisk,

eventuellt också dold, innebörd. Psykodynamisk teori ägnar sig mest åt den senare.

De skriver att i alla beteende finns ett symbolvärde, som till exempel i en tjuvs beteende.

Tjuven fick kanske för lite behovstillfredsställelse som barn och kompensera nu genom att ”ta

för sig”.

De skriver vidare att med de förövare de arbetat genom åren så kan de ofta spåra en symbolik

som har sitt ursprung i trauman och svåra känslomässiga upplevelser under uppväxten.
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Författarna skriver om förövarnas upplevelser i vuxenlivet, där förövarna som vuxna lätt

upplever kränkningar som påminner dem om situationer i barndomen då de inte hade

möjlighet att handla, utan lämnades i en känsla av maktlöshet.

Kwarnmark och Tidefors säger att det som blir livsviktigt för dessa män är att rehabilitera sin

självaktning. Denna rehabilitering kan ske genom att ta makten över sin offersituation,

kompensera sig för upplevelsen av maktlöshet och ta igen det som stulits från dem av

känslomässig näring eller upprepade svek av betydelsefulla personer i livet

(Kwarnmark & Tidefors 1999, s. 38)

Enligt författarna sker sexualbrott utifrån en känslomässig kollaps hos förövaren än utifrån

mer klassiskt kriminella behov, t ex ekonomiskt vinstintresse eller behov av hämnd

(Kwarnmark & Tidefors 1999, s. 39).

Minne och perception

Jag ska kort redovisa för hur författarna resonerar kring detta. Detta är viktigt i arbete med

sexualbrottsdömda.

Författarna skriver att det finns vissa omdebatterade frågor när man arbetar med offer och

gärningsman, de frågorna kan vara många, en som ska nämnas här är;

• Kan en gärningsman sakna minnen av att ha utfört ett övergrepp så nära i tiden som

exempelvis natten innan?

Författarna svarar att ibland minns förövaren ungefär det samma som offret berättar, ibland

delar av detta men att det också förekommer att förövaren inte minns någonting alls. Exempel

på vad förövare kan säga är: ”Jag är oskyldig, jag är utsatt för en komplott”.

Orsakerna till förnekande kan vara många enligt Kwarnmark och Tidefors. Det kan vara så att

förövaren är medveten om det han har gjort, men det är hotfullt att tala om det. De nämner

även tillståndet multipel personlighetsstörning. Där övergreppet antas har sket under ett annat

personlighetstillstånd och är därför inte tillgängligt som minne efteråt. Författarna

kommentera kritiskt, om detta istället inte är en djup skamkänsla som orubbligt lägger locket

på (Kwarnmark & Tidefors 1999, s. 41-42).

Vem riktas övergreppet på barnet mot?

Kwanmark och Tidefors refererar till Fraser (The Death of  Narcissus, 1976) som menar att

pedofili ett bristtillstånd. Det är brist på kärlek från modern i kombination med en föraktad

fader, som är omöjlig att identifiera sig med. Fraser säger att pojken inte har några

förutsättningar att lösa den oidipala konflikten, han löser det istället genom att se sig själv
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som kärleksobjekt. Som vuxen kommer han att projicera sin egen kärlek på barn i samma

ålder som hans eget förlorade barn

(Kwarnmark & Tidefors 1999, s. 48).

Kwarnmark och Tidefors lyfter fram ett intressant argument kring förövarnas känsloliv. De

skriver att dessa män har i de flesta fall ett tungt känslomässigt bagage att bära och saknar

redskap för att hantera detta. Författarna lyfter fram att de fysiska och psykiska övergrepp

förövarna utsattes för som barn ägde rum parallellt med processen att lära sig vad en man är,

att få en manlig identitet. I denna process är det oftast en katastrof att vara pappas offer, den

man pojken ska identifiera sig med. En annan aspekt författarna lyfter upp är vad som händer

i mannens kvinnorelationer. Om han vuxit upp med en mor som har en egen obearbetad

problematik kring män och sin egen kvinnoroll, om pojken känner att modern älskar honom

(Kwarnmark & Tidefors 1999, s. 53).

Förövarens psykologiska bakgrund

Författarna påpekar att genom de få studier som gjorts av förövarens psykologiska bakgrund,

bekräftas det om och om igen bilden av en mörk barndom. De kommer tillbaka till förövarens

traumatiska barndom. Där förövarna under uppväxten till stor del utsattes för våld, såväl

psykiskt som fysiskt och sexuellt. De blev ofta utan någon begriplig anledning slagna

eller/och kränkta. Kwarnmark och Tidefors skriver att en stor del av de förövare de mötte

kom från missbrukade familjer, där oftast fadern missbrukade alkohol, med familjebråk som

följd. Som barn har förövaren oftast varit den som fått gå emellan när föräldrarna bråkat.

Denne har bevittnat självmordsförsök samt fullbordade självmord inom familjen

(Kwarnmark & Tidefors 1999, s. 62).
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4 TIDIGARE FORSKNING

4.1 PEDOFILEN BETRAKTAR BARNET SOM SIN PARTNER

För att ge läsaren en bättre inblick i dessa mäns liv och för att läsarna ska kunna förstå dom

bättre. Samt för att försöka få läsaren att se helhetsbilden av vilka dom är, kommer jag i

följande avsnitt att redovisa en del av den undersökningen som Inga Tidefors

(Socionomen 2003) gjorde om män som begått sexuella övergrepp.

Enligt författaren begås de flesta övergrepp av nära anhöriga, en förälder eller

föräldraersättare. Hon nämner att tabutröskeln är något lägre för styvbarn än för biologiska

barn. Enligt Tidefors så känner en äkta pedofil äckel inför vuxen sexualitet och tänder bara på

barn före puberteten.

Hon går tillbaka till ämnet tabu och skriver att personer som begår övergrepp mot sina eller

partners barn har ett delvis integrerat incesttabu och smyger därmed inför den andra föräldern.

Förövarnas barndom

I sin undersökning fann Tidefors att stora brister i känslolivet är det gemensamma för sådana

personer som begår övergreppen. Hon nämner att de saknar vuxen och mogenhetsaspekt.

Hon nämner att några av orsakerna till detta är en uppväxt där barnets behov inte har mötts.

Förövarna har inte blivit sedda och respekterade som barn. Resultatet av detta är att de inte

kan ge kärlek, respekt och skydd eftersom de inte har dessa kvaliteter som

beteendemöjligheter.

Författaren nämner att människor har ett visst upprepningsmönster som inpräglas i

barndomen. Det gäller både destruktiva och goda handlingar. Hon skriver även att om man

har varit utsatt för sexuella övergrepp kan detta leda till destruktiv sexualitet och räknar även

upp att mellan 30 och 50 procent av förövarna har själva varit utsatta för sexuella övergrepp.

Hon nämner också att förövarna kan ha varit utsatta för andra sorts övergrepp än sexuella,

såsom slag eller indragning i en förälders otrohet.

Förövarna och övergreppet

Enligt Tidefors så är det vanligt att förövaren både njuter av övergreppet och lider av det.

Sexuella övergrepp på barn har en stark erotisk aspekt, förövaren känner sexuell lust. Hon

påpekar att det inte är samma mekanismer som i våldtäkt där det handlar om makt och vrede.
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Vidare skriver hon att många män gör detta utan något ansvar, det kan vara så att de intalar

sig att barnet inte märker något eller genom att de menar att de ger barnet något de vill ha. De

kan också påstår att barnet kände lust. Många av förövarna skapar en låtsasvärld där deras

handlingar inte är övergrepp utan något ömsesidigt och att det händer att vissa ser sig själv

och barnet som två älskande.

Tidefors fann att ett gemensamt förhållningssätt är att männen inte förstår vad ett barn är och

vilken makt de har över barnet.

De brukar känna skam och skuld. Hon nämner att ofta rör det sig om en smygande

upptrappning, första gången är förövaren lite förskräckt och intalar sig att han aldrig skall

göra det igen. Men enligt henne har den som börjat gå över gränsen lättare att fortsätta.

Orsaken

För att förstå orsaken måste man enligt henne addera faktorerna. Hon drar upp några faktorer

och skriver att faktorer på samhällsnivån är inställningen till sexualitet. Hon menar att ju mer

förbjudande syn på sex desto större risk för övergrepp.

En annan samhällsfaktor är synen på familjen. Författaren menar här på att ju mer slutna

familjerna är, desto större risk finns det för barnen att bli utsatta (Inga Tidefors 2003, s.6).

Övergreppsfamiljen

Tidefors påpekar att övergreppen kan vara svåra att upptäcka för partnern, oftast mamman.

Hon menar att det kan vara plågsamt att inse att den andra begår övergrepp. De tankar som

kommer fram kan vara att; från att ha varit en vanlig familj med ett gott liv blir de en

incestfamilj och hela världen rasar samman.

Hon pekar även på barnets beteende där det menas att dom utsatta barnen är tysta, skrämda

och lydiga. De bråkar inte i skolan, i puberteten kan de reagerar på nya sätt. De flesta blir

självmordsbenägna och kanske skär sig själva. Andra blir utagerande sexuellt. Enligt Tidefors

har styvfamiljeincest ökat genom åren (Inga Tidefors 2003, s.7).

4.2 SEXUALBROTT MOT BARN

Här kommer jag att presentera olika orsaker och problem som leder till att en man begår

sexuella övergrepp på barn.
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Beskrivning av förövaren

I sin bok använder Martens sig av Finkelhors (1984; Child Sexual Abuse) hypotetiska modell

som pekar ut faktorer som kan bidra till sexuellt övergrepp mot barn. Utifrån denna modell

har Finkelhor tagit fasta på de två första grundvillkoren; att det måste finnas ett motiv bakom

handlingen och att de inre spärrmekanismerna är försvagade. Med dessa två grundvillkor har

han utvecklat en fyrfaktormodell som beskriver förövaren. Endast tre av de fyra

faktormodellerna kommer att nämnas nedan eftersom en av faktorerna inte anses relevant för

min rapport (Martens 1989, s.42).

• Emotionellt utbyte i samvaro med barn

Barn utlöser känslor av värme, sympati och beskydd hos vuxna. Men vad gäller potentiella

förövare så ligger det känslomässiga utbytet på ett annat plan. Då är det ofta fråga om att

förövaren reparerar trauman efter eget övergrepp i barndomen och uttrycker sin narcissismen.

(Martens 1989, s. 43).

Angående reparation av trauman efter eget övergrepp påpekar Finkelhor att orsakerna till

förövarnas sexuella intresse för barn beror på att förövarna själva varit offer för sexuella

övergrepp i barndomen.

Det enda sättet att handskas med trauman som övergreppet förorsakat är enligt honom att

själv i vuxen ålder utsätta andra barn för detta.

Enligt Martens (1989) forskning bekämpar den vuxne (förövaren) sina egna traumatiska

upplevelser av maktlöshet genom att identifiera sig med sin förövare. Den traumatiska

upplevelsen av maktlöshet som förövaren känner försvinner i samband med övergreppen.

Vad gäller narcissismen beskriver Finkelhor detta beteende utifrån att barnet blev totalt

överbeskyddad eller gravt försummad under uppväxten. Detta leder till att förövaren förblir

emotionellt starkt involverad i sig själv eller i barn i allmänhet.

Den kärlek som barnet själv gick miste om eller önskar att han hade fått i sin barndom av sina

föräldrar, försöker han då som vuxen ge till barn som han uppfattar liknar honom

(Martens 1989, s. 44).

(Denna teori har inte utsatts för empirisk prövning).

• Sexuell dragning till barn

Det finns olika förklaringsgrunder till varför ett barn väcker sexuellt intresse hos en vuxen.

Det kan bero på att sexualdriften huvudsakligen riktar sig mot barn (avvikande sexuell drift),

psykologiska defekter och en felaktig inlärning.
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Vad gäller avvikande sexualdrift har olika experiment där man visat diabilder av barn och

vuxna mätt förändringar i penis omfång hos försökspersonerna där förövarna i stor

utsträckning reagerat fysiologisk på bilder med barnmotiv. Detta tyder på att förövarna som

förgriper sig sexuellt på barn blir mer sexuellt upphetsad av barn än av vuxna

(Martens 1989, s. 45).

Angående psykologiska defekter skriver Martens (1989) att har det kommit fram genom

undersökningar att förövarna som förgripit sig sexuellt på barn har utvecklat och levt i

normala sexuella relationer med en jämnårig partner. Och att de vänder sig till minderåriga

först när de hamnat i en livskris t.ex. äktenskapskris.

Vad gäller konsekvenser av felaktig inlärning nämns i boken att sexuella episoder i

barndomen spela en viss roll för att ett barn som vuxen kan bli förövare av sexuella brott mot

barn. Barnet reagerar genom att identifiera sig med aggressorn och blir själva förövare

(Martens 1989, s.46).

Martens skriver att utifrån ett annat inlärningsteoretiskt perspektiv kan man se detta beteende

som resultat av tidig modellinlärning. Genom att barnet upplever att en vuxen person kan bli

upphetsad av honom/henne som barn, ger detta offret en modell i förövaren som aktualiseras

då barnets genitala sexualitet utvecklas (Martens 1989, s. 48).

• Brister i de inre spärrarna

Martens skriver att i det svenska samhället är sexuellt umgänge med barn tabubelagt. Enligt

honom förser socialisationsprocessen de vuxna med inre spärrar som gör att de känner det

motbjudande att inleda sexuella förbindelser med barn.

För att en vuxen person ska göra ett sexuellt närmande mot ett barn måste de inre spärrarna på

något sätt hämmats. Det finns tre typer av förklaringar men endast en ska nämnas här och det

är förklaringar utifrån förövarens situation. De andra förklaringarna som inte ska nämnas är

individualpsykologiska och feministiska förklaringar (Martens 1989, s. 50).

Enligt en del teoretiker är psykologiska faktorer av mindre betydelse än situationsbetingade

faktorer när man ska förklara varför vuxna plötsligt kan vända sitt sexuella intresse mot barn.

Den viktigaste är stress. Enligt författaren utlöses sådan stress av att makan blir långvarigt
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sjuk, dödsfall, arbetslöshet eller en personlig kris etc. Sådana stressituationer gör att den

drabbade lättare agerar ut olika omedvetna impulser.

Enligt Martens betraktas dessa spärrmekanismer nästan som kvasibiologiska och utvecklas i

samband med närkontakten mellan föräldrar och barn under barnets tidiga utvecklingsfaser.

Därför anses styvfar och styvdotter relationen som känsliga eftersom styvfadern oftast

kommer in sent i barnets utvecklingsperiod vilket leder att de saknar den närkontakten som

utvecklas i kontakten med barnet under den tidiga barndomen (Martens 1989, s. 52).

5 EMPIRI

5.1 Intervju med förövare nummer 1 på Kristianstads anstalt

Intervjun ägde rum i ett samtalsrum på anstalten, förövaren som jag väljer att kalla Jonas är 31

år och av svensk bakgrund. Jag väljer även att inte skriva hans riktiga yrke. Jonas har erkänt

brottet. Han är inte tidigare straffad.

Intervjun började med en kort förklaring till varför han sitter fängslad. Jonas berättar att han

sitter inne pga. att han förgrep sig sexuellt på sin 15 åriga styvdotter. Han berättar att han har

suttit inne i 2,5 månad och att han fick 1 års fängelse men kommer att bli frisläppt redan efter

sex månader.

Barndomen

Jag fråga var han är uppväxt och han säger att han föddes i Uppsala och bodde där tills han

var mellan elva och tolv år. Sen flyttade de till Falun där han växte upp.

Därefter går vi in på hans familjeliv och hur familjebilden såg ut. Han berättar att hans mor

och far skiljdes när han var mellan två och tre år och säger även att det var då som hans

helvete började med styvpappor. Efter skilsmässan fick han bo hos sin mamma och sina två

yngre systrar. En av systrarna var hans halvsyster, dottern till den första styvfadern. Han hade

tre olika styvpappor som han kommer ihåg.

Angående Jonas sociala liv i barndomen ansåg han att det var ett rikt sådant med mycket

kompisar. Efter det frågar jag honom om han tycker att han hade en bra uppväxt med tanke på

hans familjeförhållande och han tyckte absolut inte det.
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Jag frågar då om han hade en bra kontakt med sin pappa och han säger att han knappast hade

någon kontakt alls och att den kontakten han har nu har är väldigt lite, kontakten sker via

brev, en eller två brev om året, de träffas inte.

Angående förhållanden till den första styvpappan undrar jag i fall den var bra och han svarar;

”Nej, han våldtog både mig och en av mina systrar, när han inte spöade oss så

knullade han oss” (Jonas 31 år).

I frågan om hur länge den första styvpappan levde med dem svarar Jonas att styvpappan tog

livet av sig när Jonas var tio år, han kom in i familjen när Jonas var två år, strax efter

föräldrarnas skilsmässa. Under hela den tiden förgrep han sig på både Jonas och hans syster.

Jag upprepar det Jonas sa om styvpappans självmord och undrar hur han reagerade på det.

Han berättar att det var han som hittade liket en morgon, och att detta hände på hans

födelsedag, när han skulle fylla tio år.

Vidare ställer jag frågan om vad han känner i samband med detta, om han känner hat eller om

det är en skön känsla. Jonas säger att han inte känner hat, det var hans styvpappa som fick

betala det yttersta priset och det är han nöjd med, det var hans födelsedagspresent. Han

avslutar svaret med att säga att han har förlåtit honom.

Jag blir nyfiken på vad som hände efter styvpappans död och hur familjesituationen såg ut

efteråt. Jonas berättar att det var full kalabalik ett tag, att han kände sig helt tom och att hans

mamma senare träffade en ny man. Med den nya mannen fick Jonas uppleva misshandel och

fylla.

Efter det gick vi vidare till hur hans hemmiljö såg ut när han var liten, vad de brukade göra

tillsammans m m. Han berättar att det var en bra miljö, de bodde i en villa. På kvällarna

brukade hela familjen spela spel och på helgerna så hade de grannarna hemma, de brukade

dricka och äta. Annars så var barnen alltid ute, han berättar att han var mycket hos sina

morföräldrar.

Jonas berättar att hans mamma var snäll, men att hon hade fullt upp med sina relationer, så

han kände att han var i vägen. Han kom i andra hand. Jag undrar om han var älskad, och han

svarar att han var älskad av sina morföräldrar.

Vi börjar prata om uppmärksamhet och han berättar att han tyckte att han fick negativ

uppmärksamhet, han var klassens pajas. Han säger att uppmärksamhet hemma fick han om

han gjorde något bra. Han berättar att han spelade orgel ett tag och sedan höll på med Jiu-jitsu

och då fick han uppmuntran. Men att han efter ett tag slutade med det han hade påbörjat. Jag
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frågar varför han gjorde det och det kan han inte riktigt svara på, han säger att han tröttnade,

det var så ända fram tills han fyllde tjugo år.

Jonas berättar att om det var någonting gick han till sina morföräldrar som var starkt

övertygade katoliker.  Hans mormor bodde ute på landet och var häxa. Hon hade huset fullt av

tomtar och troll som hon pratade med. Jag passar på att fråga om han berättade för sina

morföräldrar att han blev förgripen, vilket han inte gjorde, anledning till detta var att de var

katoliker. Han har inte berättat det för någon. Angående kontakten med farföräldrar säger han

att de brukade hälsa på hans farmor ibland och säger även att farfar var sinnessjuk.

Jonas som barn

Jag fortsätter att prata om honom som barn och går in på hur han var med tanke på

övergreppet, om han hade någon utagerande beteende. Han säger att det var mest med andra

pojkar, att han lekte doktor med andra pojkar istället för med flickor. Han berättar att det var

redan där som det började med den bisexuella läggningen. Han var väldigt utåt som barn,

klassens pajas, han hördes mycket och var mycket stökig. Han tyckte synd om sig själv och

brukade gråta ibland. Letade efter uppmärksamhet. När jag frågar hur hans självförtroende var

så säger han att den var dålig.

Kontakten med socialtjänsten

Han nämner socialen vid en tidpunkt och då passar jag på att fråga när socialen kom in i deras

liv. Han berättar att det var mycket bråk och fylla och att polisen ofta var på besök. En gång

tog polisen kontakt med socialtjänsten och sa att barnen inte kunde bo där under sådana

förhållanden.

Jag frågar om det var någon som märkte vad som hände hos dem och han säger att grannarna

såg det. Jonas och hans systrar sprang alltid dit när styvpappan sprang efter dom med yxan

och skulle misshandla barnen. Men grannarna ville inte bli inblandade enligt Jonas så de

berättade aldrig vad de såg.

Jonas berättar att han flyttade hemifrån när han var femton år, han säger att det var då han fick

lugn och ro, han fick sköta sig själv. När socialtjänsten kom för att hämta honom var han

fjorton och ett halvt år. Enligt Jonas gjorde socialtjänsten ett stort undantag vad gäller honom.

Han förklarar att det var det som räddade honom. Han berättar hur han kommer ihåg när han

på somrarna sov på en åker, då han försökte komma undan och då hörde han skriken och

slagen och vrålandet inne från huset.
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Övergreppen som barn

Efter en lång stund återkommer vi till övergreppen som han upplevde som liten. Jag undrar

om hans mamma visste om övergreppen, han säger att han inte tror det. Efter det går jag lite

djupare in på själva övergreppen och undrar under vilka tider som övergreppet hände. Jonas

berättar att det var mest när bara han och styvpappan var hemma, men att det också kunde

hända när alla var hemma på kvällen. Jonas berättar att styvpappan kunde komma in på natten

och att det hände att han själv tog initiativ och sökte upp styvpappan. Jag undrar hur han

brukade bete sig efter övergreppet och han säger att han betedde sig som vanligt, att allt var

mycket lugnare hemma efter att styvpappan hade gjort övergreppet, innan han gjorde det så

var det mycket bråk.

Jag undrar om han kände respekt mot styvpappan och han svarar att han var rädd för honom,

han visste inte var han hade honom. Men han säger att han samtidigt såg upp till honom, han

var stark lät ingen sätta sig på honom och han utstrålade manlighet. Han såg honom som en

fadersgestalt!

Relationen till mamman och systrarna

Efter allt som hände undrade jag hur Jonas relation till hans mamma såg ut och om hon vet att

Jonas begått detta brott. Han berättar att de skriver mycket brev till varandra och att hon vet

att han har begått brottet, hon vet också om att styvpappan förgrep sig på både Jonas och en

av hans systrar. Han berättar att han har en väldigt bra relation till sina systrar, de skriver

väldigt mycket brev till varandra. Han säger att man få en djupare förståelse, man få en

djupare kontakt med människor som har blivit utsatta. Man kan förstå den där känsla som

sitter i bröstet.

Utbildning och yrkesliv

Sedan går vi in på hans utbildning och yrkesliv. Jonas berättar att han gick tvåårig gymnasium

utbildning på Sociallinjen. Senare gick han olika utbildningar såsom väktare utbildning,

skyddsvakt utbildning, ordningsvakt utbildning och personskyddsvakt utbildning. De sista

utbildningarna gick han för att kunna arbeta som väktare på Securitas den sysselsättning han

hade innan han kom till anstalten.

Jag frågar vidare hur länge han jobbat som detta och han svarar att han jobbat som väktare i

två och ett halvt år och inom säkerhetsbranschen så långt han kan minnas. Han säger att han

tjänade bra.
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Vi pratar om vad som lockade honom att arbeta som väktare, men han tycker att det är svårt

att förklara. Han säger att det kan ha att göra med att han såg sin syster bli våldtagen och att

han själv blev våldtagen. Då frågar jag hur han känner när han själv gör samma sak som han

blev utsatt för som barn. Han svarar så här;

”Nu har jag själv gjort ett brott och det är en väldigt skum känsla. Från att har

varit på den ena sidan och gjort någonting medan man har varit där och så

kommer man underfund med det efteråt, att det är ett brott. Väldigt skum!”

(Jonas 31 år).

Hans säger att hans val har med rättvisa att göra, att han var väldigt mycket för samhället, han

ville slås för samhället och kunde offra sitt liv för samhället.

Jag undrar varför han valde den goda sidan, varför han ville rädda människor, med tanke på

det som hände honom i barndomen, utsattheten. Jag förklarar för honom att oftast brukar det

blir en motsatt effekt från den sida han valde. Han förklarar detta med att det var en pojkdröm

som gick i uppfyllelse. Han säger att i hans yrke så jobbar man mycket med invandrarkvinnor

som är utsatta av sina män och bröder, och för att komma åt kvinnan så måste man först gå

igenom honom. Han känner då en stor tillfredsställelse, han känner sig som en man, som en

stor beskyddare.

Sedan frågar jag i fall han aldrig känt sig ilsken, i svaret återkommer synen på samhället där

han säger att han alltid har sett hur samhället egentligen har varit. Han berättar att han har

träffat mycket höga politiker och polismän och sett vilka enorma svin de är. Han nämner

politiker som man ser på tv som ligger och har sex med tretton åriga estländska flickor på

hotell och säger att det är totalt hyckleri. Han säger också att det var då han bestämde sig för

att bli satanist.

Satanismen

Eftersom Jonas berättade att han var satanist bestämde jag mig för att fråga hur man är om

man är satanist. Det svar jag får är ”Medvetet”. Jonas berättar att som satanist så plockar man

bort allt hyckleri. Man kan se på sig själv och inser varför man gör vissa saker och varför man

får en viss känsla för vissa saker, han tar som exempel barn i Afrika.

”Om jag sitter i en diskussion med mindre begåvad som vi kallar alla andra

människor, så brukar de säga; å vad tragiskt det är att barn svälter. Jag tycker
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inte det, jag tycker att det är skit bra om barn dör för då blir det mindre

människor i Afrika. Människor i sin tur förstör naturen och kriga och bara en

massa skit. Människor behöver känslan att skänka pengar för att själv må bra,

jag är en god människa för att jag har skänkt pengar. Satanisten har inte det

behovet alls. Satanist är något man är inte något man blir, det går inte att

konvertera till satanist” (Jonas 31 år).

Jonas kom på att han var satanist i början av tonåren. Han lyssnade då på hårdrock och då var

man identitetssatanist. Han säger att han tyckte att det var häftigt, han hade då inte läst

någonting alls om filosofin. Djävuls dyrkan som han säger. Men sedan började han läsa

väldigt mycket filosofi, han nämner författaren Anton LaVey (satanismens grundare). Och då

upptäckte han att satanism inte alls var det som han trodde att det var. Jonas säger att det är en

kall verklighet och att man får ta ansvar för precis alltig. Han säger att det inte finns någon

snäll farbror uppe i himlen som förlåter honom för hans synder och brott, det får han själv ta

ansvar för.

När jag frågar honom om man är en ond person om man är satanist så svarar han;

”Vad är gott och vad är ond! Det som är gott i mitt universum är det som ger

mig något positivt och det som är ond är det som ger mig något negativt. Jag

har satt mig själv på Guds plats” (Jonas 31 år).

Familjebilden och familjelivet i vuxen ålder

Därefter glider samtalet in på hans liv som vuxen, hans familjeliv. Jag ställer då frågan om

hur hans familjebild såg ut. Han berättar att han är gift sedan tre år och har två barn plus två

barn från tidigare äktenskap som hans fru hade och att han har ett barn sedan tidigare

förhållande. Angående relationen till sin fru säger han att den var sådär. Jag undrar då varför

den inte var så bra och han säger att deras sexliv inte funkade alls och att det förekom mycket

svartsjuka. Jag ber honom förklara vad han menar med svartsjuka och dåligt sexliv. Jonas

berättar då att hans fru hade haft många killar innan honom och att han blev svartsjuk för det.

Han säger att han ville veta allt och då bråkade de över detta och påpekar att hon inte var

svartsjuk på honom. Angående det dåliga sexlivet berättar Jonas att de hade bra sex i ett halvt

år när de precis hade blivit ihop. Sedan fick hon missfall och det var då som det började blir

dåligt. Det var då han började förgripa sig på sin styvdotter.
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Sedan bad jag honom beskriva sitt familjeliv. Jonas berättar att han arbetade väldigt mycket,

att han ibland kunde arbetar tjugo nätter i rad och att det var hans fru som fick ta hand om

barnen. Men han säger att när han var ledig så hade han romantiska kvällar med sin fru.

Han nämner att de båda var lugna, de var inte den typen som sprang på krogen.

Sociala liv

Sedan börjar vi pratar om hans relationer utanför familjen som till exempel vänner och här

säger han att han hade några väldigt bra vänner men inte så många. Jag frågar då om han var

isolerad och fick till svarar att han inte var isolerad men att det inte var som andra som hade

väldigt mycket vänner. Som han kunde ringa eller bara ta en fika med. Jonas menar att det var

mer nära kontakter. Jag ber honom förklara vad han menar med nära vänner och han säger;

vänner som man känner för, som är mer eller mindre satanistiska. Han menar vidare att när

man hittar människor som är riktigt ärliga även om det inte är politiskt korrekt men som

verkligen är ärliga och har en personlighet och inte den köpta personligheten. Till slut säger

han att det är när man får lika mycket tillbaka.

Därefter undrar jag hur hans kompisrelation ser ut om det är enbart kvinnor eller män eller

blandat. Han säger att det är nästan enbart män. Att han inte kan ha kompisar som är kvinnor.

Han säger att när han träffar kvinnor tänker han på sex, han klär av kvinnan. Jag passar på att

fråga om han varit otrogen och han berättar att han var det och att det inte bara var med hans

styvdotter utan med 4-5 samtidigt, men påpekar att tidigare så var han aldrig otrogen. Men att

han har insett hur det är och har då plockat bort alla risker, alltså kvinnorna. Han säger att han

har haft en kvinnlig vän som var satanist, hon tänkte likadant som honom.

När jag frågar honom om hans vänner vet att han har begått detta brott så svarar han ja och

säger att han har knappt några vänner kvar nu. Han har valt att avskärma sig ganska mycket

pga. att han känner stor skam.

Hälsan

Efteråt går vi in på hans hälsa och jag frågar hur han mådde fysiskt och psykiskt när han

begick brottet. Fysiskt svarar Jonas att han alltid har varit i topptrim. Vad gäller psykisk så

svarar han att;

”Man går genom en massa tester och sånt så att man vet att man är stabil vad

gäller aggressioner och såna saker. Men de testar inte det som jag har råkat ut

för” (Jonas 31 år).
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Jag undrar om han känt sig deprimerad, ledsen och han svarar att han känt sig utanför och

ensam.

Det sexuella övergreppet

Vidare går vi in på det brott som han begått. Jag frågar varför han tror att han sitter på

anstalten och han säger att han gör det eftersom han har begått ett brott. Jag fortsätter och

undrar vad det är för sorts brott och han säger att han hade sex med en femtonårig flicka, hans

styvdotter. Jonas berättar att detta hände första gången för två år sedan.

Jag undrar varför han begick brottet och han svarar med att han inte har någon aning. Därefter

frågar jag honom hur hans relation till flickan ser ut idag och han berättar att hon vill ha

kontakt med honom. Att hon bor själv och ska snart ha barn men det är inte hans barn. Han

berättar att när detta hände så bodde hon ihop med en tjugofyra årig kille. Jonas menar att det

var en lite speciell situation. Men när jag direkt efter frågar hur deras relation såg ut innan så

svarar han att han inte alls tyckte om henne.

Jag går vidare och frågar varför han egentligen är straffad, med tanke på att hon var lovlig och

verkade ha samtyckt till det hela eftersom hon vill ha kontakt med honom. Då säger han att

hon hade tre månader kvar till sin femtonårsdag. Men hon verkade vilja, lägger jag fram som

argument och då svarar han ja och berättar att det var hon som tog det första initiativet.

Jonas berättar att han aldrig använt våld eller tvingat henne. Han fortsätter och säger att hon

var väldigt drivande, att hon hade speciella önskemål om sex och att detta kanske var en

drivfaktor till varför han fortsatte. Han avslutar med att säga att han aldrig tidigare varit med

om något sådant, alltså den sorts sexhandlingar.

Psykisk hälsan

Jag undrar då hur han mår nu och han svarar att han har fruktansvärd ångest, ett

självmordsförsök, känner sig deprimerad och går på ångestdämpande tabletter. Han säger att

allting har rasat.

”Man har knullat bort sin fru och sina två barn. ”Hela ens framtid, jobb,

ekonomi allting” (Jonas 31 år).

Jag går djupare in på ämnet självmord och frågar varför han försökte begå självmord och han

berättar att han såg det som den enda utvägen att få förståelse. Jag fortsättar och frågar när

och hur han försökte göra det. Jonas berättar att han försökte göra det två dagar efter att han
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hade erkänt. Han berättar att de hade släppt honom från psyket, han åkte hem och tog

sömntabletter i överflöd. Innan dess skrev han ett brev till sin fru, ett brev som hon tyckte var

väldigt misstänksamt. Hon hade då misstankar och ringde till polisen. Jag undrar om det var

hans fru som anmälde honom och han svarar ja, jag undrar samtidigt hur hon fick reda på

övergreppen. Jonas berättar att hans styvdotter hade berättat det för en kompis och den flickan

berättade vidare för sin mamma som i sin tur berättade för hans fru. Till slut undrar jag i fall

han fortfarande har självmordstankar, men det ville han inte uttala sig om.

Förklaringen till situationen just nu

Vi går vidare till den situation han befinner sig just nu och jag ber Jonas förklarar det. Han

förklarar genom att säga att han sitter i fängelse för någonting som han har erkänt. Han

berättar att de släppte honom fri i brist på bevis men hans samvete ”käkade” upp honom. Han

gick då och erkände. Han tänkte att det var bättre att göra det. Jonas säger att han vill ha terapi

och att det försöker han få på anstalten men att det är svårt. Vi pratar om kopplingen mellan

utsattheten i barndomen och brottet och han säger att han inte tror att han begick detta brott

pga. det som hände honom i barndomen. Jonas säger att det är en dålig ursäkt. Han säger att

det påverkar ens sexualitet men att sedan är frågan hur mycket det påverkar ens moral. Han

svarar själv på det och säger att det gör ju det så klart. Men att han tror att moral är någonting

som man själv får ta ansvar för genom livet. Jag går vidare i min fråga och undrar om han inte

tycker att det finns en koppling ändå. Han säger att han ända upp i sena tonåren var bisexuell

men att sedan stabiliserades hans sexualitet och då visste han att han var heterosexuell. Han

fortsätter och säger att det färgar ens sex men att ens sunda förnuft vet han inte. Sedan säger

Jonas att när han begick det här brottet så var det under tre kvartals tid och han visste att det

var olagligt, han påpekar att det var en full medveten handling.

Jag frågar då varför han fortsatt trots att han visste att det var olagligt och han berättar att han

inte vet det. Sedan säger han att det var sexuell lust. Han berättar att när hans styvdotter visste

att de var ensamma hemma så kunde hon ta av sig allt utom sina stringtrosor och ställa sig

framför honom och visa brösten. Hon brukade skriva detaljerade brev om hur hon ville ha det.

Jonas menar att sånt hetsar upp vem som helst.

Jonas berättar att den sexuella upphetsningen tillsammans med en tro och övertygelse om att

ingen kommer att upptäcka det som sker, gjorde att han kunde fortsätta sina övergrepp.

Samtidigt som man är fullt medveten att det nog skulle komma fram tillslut. Han förklarar

detta som någon form av inneboende konflikt. Han avslutar med att säga att om det inte

kommer fram så finns det risk att man utsätter andra för det.
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Skamkänslan

Jag undrar i fall han skäms för sitt beteende och han svarar ja, utåt. Jonas berättar att när han

har pratar med flickan så känns det väldigt konstigt. Han säger att han vet att han har gjort

henne illa men att han samtidigt märker att hon själv inte inser det. Han säger att hon brukar

prata väldigt mycket om hur mysigt de hade det ihop och att de väl kan träffas igen. Han

försöker då förklarar för henne att det de gjorde var fel, att det var han som var snedvriden i

huvudet.

Jag håller mig kvar vid hans skam och ångerkänsla och frågar om han känner skam och ånger

för att han blivit straffad eller för att han sitter på anstalten. Han säger att han känner skam för

hans nuvarande flickvän. Han känner skam för det han har gjort. Han stannar upp och säger;

”styvdottern, det är ju fruktansvärd” (Jonas 31 år). Han fortsätter och säger att om det hade

varit någon annan, men styvdotter, det är helt tabu.

Relationen till frun och barnen nu

Jag undrar hur hans relation till flickans mamma ser ut idag och han säger att den är ganska

ansträngd. Han berättar att de har skiljt sig och att de pratar i telefon. Jonas berättar att de har

bestämt sig för att hålla en professionell relation för deras barns skull. Sedan undrar jag hur

relationen till hans barn ser ut och han säger att han ringer dom två gånger i veckan. Han

tillägger plötsligt att han inte gillar barn. Jag ser undrande på honom och han fortsätter med

att säga att folk alltid berömmer honom för att han har så bra hand med barn. Jag frågar då om

han älskar sina barn, han svarar ja, att han skulle kunna döda för sina barn men säger

samtidigt att han tycker att de är överflödiga, att de står i vägen.

Framtiden

Vi börjar närma oss intervjuns slut och jag riktar in ämnet på hans framtid. Jag undrar då hur

han ser på framtiden och svaret blir att man får börja om och att han tänker fortsätta gå i terapi

när han kommit ut från fängelset, hålla kvar en psykologkontakt, kognitivterapi säger han. Jag

undrar vidare om han kommer att söka sig till samma yrke och han svarar nej, att han inte kan

det av förståeliga skäl. Han säger att han är straffad så det går inte. Jonas berättar att hans plan

för framtiden är att han ska börja med att ta vilket jobb som helst till att börja med, och att han

får sedan se hur det blir. Därefter undrar jag hur han kommer att klara sig ekonomiskt och

Jonas säger att han ska försöka bli sjukskriven en period och att sedan så har han nog ett jobb

som väntar på ett tryckeri. Sedan blir jag nyfiken på var han bor och om han tänker flytta

tillbaka dit, han säger att han bor i en liten stad i Skåne och att han tänker flytta tillbaka dit
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igen. Jag undrar då om det inte blir svårt att leva där med tanke på att de som känner honom

vet om vad som hänt och han svarar med en road min att han får väl beväpna sig.

Vidare går jag in på övergreppet och undrar i fall han tror att han kommer att upprepa brottet

men han säger nej till det. Jonas säger att han inte är ett dugg rädd att det ska upprepas, han

förklarar att han gör misstag, men att han gör dem bara en gång. Han vill fortsätta förklara

men tycker att det är svårt. Efter en stund säger han att det är en speciell känsla man får när

man kommer underfund med vad man har gjort, och varför och hur ens livssituation var då.

Jonas säger att när man befinner sig i den situationen så är allting så sönder skruvat.

Jag går in på vad han menar med det han sa innan om hur hans livssituation var då och han

säger att allt var totalt kaos. Jag undrar vad han menar med kaos och han säger att det var allt

det med fruns före detta pojkvänner, han kunde inte förstå hur man kunde ha varit med så

många. Jonas berättar att han såg före detta pojkvänner överallt samt att han ville veta allt om

hennes förhållande med dom.

Sedan påpekar jag om hans framgång genom att söka hjälp genom att gå i terapi och han säger

att det är något han måste göra för annars så händer det igen. Han berättar att han tänder på

flickor ner till tolv, tretton års ålder.

Om fängelset

Jag undrar hur det känns att sitta i fängelse, som svar får jag att Jonas tycker att det är jätte

jobbigt. Han säger att han saknar allt och alla och att sedan när man är ute så kanske man

drömmer tillbaka dit igen. Jag undrar om han verkligen tror att han skulle drömma sig tillbaka

till fängelse.

Han berättar att han trivs med ensamheten och att fängelset är som en spa anläggning, att det

enda som saknas är bubbelpool och prostituerade. Jag ser undrande på honom och frågar om

det blir lättare att upprepa brottet eftersom han anser att han har det så bra i fängelset. Enligt

honom så är det självklart, eftersom detta inte är något straff utan att det är för bra.

Efter det sätter vi punkt för intervjun.

5.2 Intervju med förövare nummer 2 på Kristianstads anstalt

Intervjun ägde rum i ett samtalsrum på anstalten, förövaren som jag väljer att kalla Markus är

38 år och av svensk bakgrund. Markus har inte erkänt brottet. Han är tidigare straffad.
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Intervjun började med en kort förklaring till varför han sitter fängslad. Markus berättar att han

sitter inne pga. att han anklagades för att ha förgripit sig sexuellt på sin 15 åriga styvdotter.

Han berättar att han har suttit inne i 10 månader och att han fick 3 års fängelse men kommer

att bli frisläppt i januari 2005.

Barndomen

Jag börjar intervjun med att prata om hans uppväxt. Han berättar att han är uppväxt i

Västragötaland, jag ber honom precisera sig bättre och han säger att han är född i Vänersborg

men att de sedan flyttade till Mölndal, strax utanför Göteborg. Efter det flyttade de till en stad

ca 10 mil därifrån. Han har även bott kortare stunder på andra ställen på västkusten.

Jag undrar hur hans familjebild såg ut när han var liten och han berättar att hans föräldrar

skilde sig när han var tre år. Efter det fick han en styvmor som han hade tills han var mellan

femton och sexton år. Han har tre bröder, två av dem är halvsyskon från styvmammans

tidigare förhållande och han är tredje äldst av alla barn. Han berättar även att på senare tid har

han fått reda på att han har ytterliggare två halvsyskon från den biologiska mamman.

Han fortsätter och säger att efter skilsmässan stannade han och hans bror kvar hos pappan. Jag

undrar vad som hände med hans mamma och han säger att han inte vet. Markus vet idag att

hon bor i Göteborg. Det var inte många år sedan han fick reda på det.

Jag går in lite djupare angående hans mamma och undrar om han aldrig fick träffa henne efter

skilsmässan. Han svarar nej och berättar att han nu efteråt fått veta att det var hans

styvmamma som satte stopp för det. Hon tyckte inte att han och hans bror skulle få träffa sin

biologiska mamma. Han förklarar historien och berättar att de hade en dagmamma som bodde

i samma trappa som dom och att det var henne som hans pappa blev tillsammans med.

Han avslutar med att säga att hans biologiska mamma dom senaste åren försökt komma i

kontakt med honom, vilket han fick reda på via släktingar.

Efter det riktar jag in mig på hans sociala liv som barn och undrar om han hade många

kompisar. Han berättar att han hade många kompisar och var väldigt idrottsintresserad, att det

enda som gällde var idrott och fiske.

Jag undrar om han kände sig älskad som barn och han svarar ja och tillägger att han var i alla

fall älskad av dem som han tyckte väldigt mycket om, och så nämner han de biologiska

morföräldrarna, övriga släktingar och hans närmaste familj.
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Vi fortsätter att prata om hans uppväxt och han säger att det kunde ha varit bättre. Jag ber

honom förklara vad han menar med det och får till svar problemen med hans biologiska

mamma och att de var lite för många barn i familjen. Sedan säger han;

”Jag fick jobba som en idiot om jag skulle ha grejer” (Markus 38 år).

Han nämner att han var hockeymålvakt i ett lag och fick själv betala för halv

målvaktsutrustning när han bara var tio år gammal. Han fortsätter och berättar att

styvbröderna fick allt de pekade på och att han istället fick arbeta hårt för att kunna få något.

Han sprang och handlade, klippte gräset och plockade frukter åt sina grannar. Markus säger

att han gjorde allt detta för att få in pengar till det han ville ha, han tillägger att han fick spara

ihop till i stort sett allting han ville ha. Jag frågar då om han hade en bra relation till

halvbröderna och han svarar ja och säger att han har fortfarande kontakt med en av dom.

Markus berättar att han tyckte att hans pappa favoriserade styvbröderna lite för mycket och

styvmamman gav dem mer uppmärksamhet och att han tyckte att hans pappa ibland tog

styvmammans parti. Jag undrar då hur det kändes och Markus nämner den känslan han fick

som till exempel ”gå undan istället”, ”gå in på ditt rum” och säger att periodvis så var det

jobbigt.

Markus beskriver sitt familjeliv som barn med mycket fylla och att de inte gjorde något

speciellt, de fick göra allting själva. Han berättar att hans far till och från var alkoholist när de

var små.

Jag undrar hur deras hemmiljö såg ut, till svar får jag att hans pappa slog en gång hans

styvmamma och att han var hemma när detta hände. Markus hoppade då på sin pappa och

slog till honom. Marcus säger att han inte kan minnas om hans pappa slog dem som små. Han

säger att det inte var något handgripligt men att det är möjligt att det skede muntligt.

Markus som barn

Därefter går jag in på hur han var som barn och han säger att han var som alla andra barn. Han

var alltid glad. Jag undrar ifall han var aggressiv och han berättar att han inte var det, att det

var snarare så att han tog emot hur mycket som helst. Och påpekar att även idag kan han göra

det. Han fortsätter och säger;

”Men någon gång rinner bägaren över och då var det inte roligt för då slutar

jag inte slå. Jag var så arg att det var kolsvart i ögonen” ( Markus 38 år).
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Jag ber honom förklara hur han kunde ta emot så mycket och sedan bli så våldsam. Han säger

att han inte vet, att han aldrig har velat slåss. Jag undrar om han känner att han har en

aggression som han inte kan kontrollera och han svarar nej och säger att det var länge sedan,

nu är det annorlunda.

Markus berättar att han var den aggressiva typen, innan han blev tillsammans med sin fru

umgicks han i fel kretsar och att det var hon som räddade honom.

Han berättar att han var mobbad som barn i ungefär ett och ett halvt år. Efter det undrar jag

om han hade bra självförtroende och han svarar ja.

Relationen till biologiska mamman

Efter det går vi in på hans förhållande till sin biologiska mamma och jag frågar när han fick

träffa henne igen. Markus berättar att första gången han fick träffa henne var han sexton år.

Han berättar att hon ringde till honom på hans femtonårsdag och sa grattis och att det var hans

mamma. Jag undrar om han kände hat mot henne för att hon tog så lång tid på sig för att ta

kontakt med honom. Han svarar nej och säger att han glömde nästan bort henne, eftersom han

var så liten. Han berättar att han trodde att hans styvmamma var hans riktiga mamma, när han

var liten. Han påpekar att han och hans bror var ändå så mycket hos henne när hon var deras

dagmamma.

Jag inrikta mig på att prata om dagmamman och undrar hur deras relation såg ut. Markus

berättar att i början så var den bra. Han tänkte inte så mycket på det, men nu när han har fått

lite distans till det så kan han tänka tillbaka och tycka att det inte stämmer, hon favoriserade

sina egna barn lite för mycket och var för dominant.

Vi går tillbaka till relationen med den biologiska mamman och jag undrar hur den ser ut idag.

Han berättar att den inte är bra. Han fortsätter och säger att hon har gift omsig och att hon inte

har talat om för hennes nya familj att han och hans bror finns. De fick reda på det genom att

hans bror letade upp henne. När Markus fick reda på var hon bodde så åkte han dit. När han

kom dit fick han reda på att han och hans bror inte var välkomna. Han säger att han har

hennes telefonnummer och adressen men att han inte får kontakta henne. Han tillägger att

även om han inte tycker att hennes beteende är snällt så kan han förstår henne eftersom det är

mycket som har hänt och hon är sårad pga. att de inte heller tog kontakt med henne tidigare.

Jag undrar då hur han känner sig och han svarar att det är jobbigt, att han blir sårad.
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Relationen till pappan

Jag går vidare och frågan om hans relation till sin pappa. Jag undrar om hans pappa vet att han

sitter i fängelset, som svar får jag ja. Markus säger att de har en bra kontakt nu, de sista två

åren. Jag undrar varför de inte hade det innan och han berättar att hans pappa var alkoholist

och att det går upp och ner. Markus berättar att när han skulle åka och hälsa på sin pappa var

pappan alltid full. Det berodde på att pappan hade dåligt självförtroende.

Utbildning och yrkesliv

Vi byter ämne och går in på hans sysselsättning i livet. Markus berättar att han arbetade som

elevassistent på en skola, med elever från andra och tredje klass.

Markus säger att han har nioårig grundskolan, ett år på tvåårig bygg- och anläggning och ett

år på tvåårig målare. Han säger att han har även andra utbildningar såsom svetsutbildning och

bil och skadereparatör.

Jag undrar då varför han valde att arbeta som elevassistent om han hade så många andra

utbildningar, Markus förklarar att han har problem med ryggen. Han fortsätter och berättar att

hans fru var cancersjuk och då kunde han inte ta något fast arbete. Han förklarar detta med att

han inte visste vad som hände från dag till dag.

Markus berättar att de hade det bra ekonomisk innan hans fru blev sjuk. Därefter försämrades

ekonomin.

Familjeliv och familjebild i vuxen ålder

Vi går in på familjelivet som vuxen och Markus berättar att han är gift sedan sex år tillbaka,

att han har två egna barn och ett styvbarn. Enligt honom hade han en bra relation till sin

familj. Men att relationen nu har förändrats. Han berättar att han och hans fru har skiljts och

att de inte har så bra kontakt. Vad gäller hans barn så har han kontakt med dem. Han säger att

hans före detta fru har ansökt om ensam vårdnad men hon fick bara tillsvidare så länge han

sitter i fängelse.

Sedan ber jag honom beskriva hur familjelivet såg ut och han beskriver det som normalt, som

en normal familj. Han berättar att de gjorde lite saker tillsammans, hade några bekanta som de

umgicks med. Barnen gick i skolan och spelade fotboll och innebandy.

Jag undrar vidare hur han kände sig när frun blev sjuk och han säger att det kändes som någon

hade stuckit en kniv i hans hjärta för att döda honom. Han berättar att han var mest ledsen och

rädd för att hon skulle gå bort.
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Sociala liv

Därefter börjar vi prata om hans sociala liv och jag undrar hur det såg ut. Han tyckte att det

var bra. Markus menar att han nog hade mer kompisar än vad många andra hade. Han

tillägger att han var aktiv inom föreningslivet med innebandy och att han själv spelade.

Jag undrar hur det kommer sig att han hade mer kompisar än andra och han förklarar det med

att säga att det beror på idrotten och att han är lätt att umgås med.

Han berättar att hans kompisar vet om brottet och har stöttat honom till hundra procent.

Hälsan

Vi fortsätter intervjun med att gå in på hur hans hälsa var innan han hamnade i fängelse.

Markus berättar att psykisk så mådde han väldigt dåligt pga. att hans fru hade haft cancer i

fem år. Han berättar att han legat på sjukhuset med henne i tre och ett halvt år och att det har

varit väldigt jobbigt.

Jag undrar vem som fått ta hand om barnen och han säger att hans svärmor fick göra det.

Jag fortsätter och frågar om han känner sig deprimerad och han säger att innan hans

permissioner var igång så gick han väldigt mycket i självmordstankar. Han var nära tre till

fyra gånger att göra det. Allt var hundra procent bra innan hans fru hamnade på sjukhuset.

Han fortsätter och säger;

”Ser någon man älskar ligga där och ta hand om tre barn, det var inte så jag

hade planerat mitt liv” (Markus 38 år).

Vi går in djupare på ämnet självmord. Markus säger att anledningen till att han försökte begå

självmord var att han kände sig orättvist behandlad, utpekad för någonting han inte hade gjort.

Jag undrar när och hur han försökte och han berättar att han gjorde det när hans fru låg på

sjukhuset under den tiden han satt häktad.

Det sexuella övergreppet och förklaringen till situationen just nu

Vi går vidare i intervjun och inrikta frågorna på övergreppet. Jag börja med att fråga om han

själv har blivit sexuellt förgripen och han svarar nej.  Jag fortsätter och undrar varför han sitter

i fängelset och han svarar att han sitter i fängelset på falska grunder. Jag ber honom vara lite

mer specifik. Han berättar att hans styvdotter som idag är femton och ett halvt år har anklagat

honom för att ha tagit på henne. Han fortsätter och säger att ingen människa vet hur detta

skulle ha gått till och att hon t o m påstått att han skulle ha våldtagit henne. Han fortsätter och
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säger att de har gjort undersökningar på henne och svaret styrker att han är oskyldig, för

mödomshinnan är fortfarande kvar. Jag undrar då hur han kan sitta i fängelse och då säger han

att jag ska fråga domarna och åklagarn.

Markus berättar att styvdottern hade berättat detta för sin mamma och att de efteråt hade gått

till skolkuratorn och på det sättet sitter han nu i fängelse. Jag ber Markus förklara den

situation han befinner sig i just nu och han förklara det genom att säga att han tror att flickans

pappa planerade något med dottern för att hämnas på honom. Han säger att det kan faktiskt ha

hänt något, att hon har blivit utsatt av någon annan och inte vågar anklaga den personen och

anklagar honom istället.

Han fortsätter och säger att om han bara visste vad som hänt så skulle han inte ha så mycket

hat inom sig.

Relationen till styvdottern

Markus berättar att relationen till styvdottern var bra och att han tror att allt beror på flickans

pappa. Han säger att han och pappan inte har kommit så bra överens, att de har slagits m m.

Han säger att han kom in i flickans liv när hon var fyra år och att så fort mamman hittade

någon ny så förstörde före detta mannen för henne. Han säger att plötsligt en dag så flyttade

flickan in till sin pappa för att han hade lovat henne hela barnbidraget. Jag undrar om han tror

att pappan försökte köpa dottern och han säger att det var det han gjorde. Eftersom pappan

slängde ut flickan och sa att han aldrig ville se henne mer efter att Markus blivit häktad.

Sedan undrar jag i fall det är första gången han står anklagad för något sådant och han säger ja

och berättar att han har suttit i fängelse en gång förut för misshandel, bilstöld och lite inbrott.

Framtiden

Vi börjar närma oss intervjuns slut och jag inrikta frågorna på hans framtid. Han berättar att

han ska börja studera, vad, vet han dock inte i dagsläget. Han tvivlar på att någon vill anställa

honom pga. hans tid i fängelse. Jag undrar om han kommer att söka sig till jobbet som

elevassistent men han säger att han inte kommer att göra det, att han inte får jobba med

människor på fem år.

Innan vi avslutar så undrar jag hur han känner sig, om han är besviken och arg på sin före

detta fru och styvdotter. Han berättar att han är hatisk, mest mot samhället som inte tar reda på

vad som verkligen hände. Jag undrar om han känner sig orättvis behandlade och han svarar ja,

och säger att han kommer att bli rentvådd. Han tillägger att han är fruktansvärd besviken på

sin före detta styvdotter. Därmed tar intervjun slut.
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6 ANALYS OCH TOLKNING

Efter att ha valt teori och tittat på tidigare forskning samt bearbetat intervjusvaren var det dags

för analys av insamlat materialet. I detta avsnitt ska jag redovisa för läsarna hur jag tolkat och

analyserat den data.

6.1 Vad har männen för bakgrund?

Gemensamt för respondenterna är att båda vid två års ålder förlorade en förälder vid

föräldrarnas skilsmässa. Jonas förlorade sin pappa och Markus sin mamma. De levde istället

med styvföräldrar och den förälder som stannade kvar samt halvbröder/styvbröder. De

upplevde sin barndom som dålig.

Man kan säga att teorin stämmer överens med empirin om förlust av mammans närvaro för

Markus.

”Jag fick aldrig träffa henne efter skilsmässan” (Markus 38 år).

Enligt teorin (Cullberg 2000, s. 70) är moders personliga närvaro viktig för barnets

kroppsliga, känslomässiga och intellektuella utveckling.

Markus var alltid glad och aldrig aggressiv vilket gjorde att han kunde bli misshandlad utan

att röra ett finger. Utifrån detta kan jag tolka att han inte hade någon känsla inom sig, den

känslomässiga utvecklingen hindrades till skillnad från Jonas som kunde visa sina känslor

genom att tycka synd om sig själv och gråta.

Jonas växte upp med sin mor men trots detta fick han inte den moderliga närvaron.

”Hon var snäll, men hade fullt upp med sina relationer så jag kände att jag var i

vägen”(Jonas 31 år).

Detta leder till att även han fick djupa hinder i sin känslomässiga och kroppsliga utveckling.

Teorin (Cullberg 2000, s. 75) lyfter upp betydelsen av faderns roll, där fadern är den som ska

bekräfta barnets kön. Saknad av denna bekräftelse är något man kan se hos Jonas. Han hade

inte hittat sin rätta sexualitet;

”Ända upp i sena tonåren var jag bisexuell men sedan stabiliserades min

sexualitet och då visste jag att jag var heterosexuell” (Jonas 31 år).
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Det var även då som hans sexuella identitet formades. Enligt teorin (Cullberg 2000, s. 83)

utformas den sexuella identiteten vid 14-18 års ålder.

I teorin står det att fadern är den man kan ta efter. Om man kopplar detta till det som sägs om

känslomässig utveckling kan man säga att Markus passivitet och plötsliga aggressionen vid

slagsmål beror på hans fars våldsamma beteende gentemot styvmamman, vilket enligt Markus

skedde en gång, det intryck jag fick var att det skedde mer än en gång.

Han tar emot slag utan att reagera och när han inte står ut längre så slår han tillbaks tills han

inte orkar slå mer.

”Jag tog emot hur mycket som helst, men någon gång rinner bägaren och då

slutar jag inte slå” (Markus 38 år).

Denna aggression kan också kopplas med hur teorin (Cullberg 2000, s. 68) betraktar detta

beteende, som ett svar på besvikelse över viktiga personer.

Min tolkning är att han kanske såg sin far i den person han slog, han ville få ut sin besvikelse

och under slagsmålen tappade han bort medvetenhet om killen han slog på och såg istället sin

far.

Denna besvikelse kan ha varit över hans fars alkoholism och att hans styvbröder blev

favoriserad av hans far.

”Jag fick jobba som en idiot om jag skulle ha grejer. Mina styvbröder blev

favoriserade av min far” (Markus 38 år).

Fadern är den man kan ta efter, i det fallet gjorde Jonas det om man tittar på hans beteende

som barn och även senare med tanke på brottet. Han såg den första styvpappan som en

fadersgestalt och betedde sig precis som han.

”Jag lekte doktor med andra pojkar istället för med flickor” (Jonas 31 år).

Teorin (Cullberg 2000, s. 86) säger att en fadersgestalt ska finnas till hands så att pojken kan

identifiera sig med sina maskulina och feminina delar utan att det hotar könsidentiteten. Så

var det inte i Jonas fall, den identifikation han fick av sin styvfar hotade hans könsidentitet.

Han upplevde en sexuell handling med en man, vilket ledde till en snedvriden identifikation.
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Detta kan även kopplas till vad Martens (1989, s. 48) skriver utifrån inlärningsteori. Där det

nämns att genom att barnet upplever att en vuxen person kan bli upphetsad av ett barn, ger

detta offret en modell i förövaren som aktualiseras då barnets sexualitet utvecklas. Vilket

genom ovan nämnda citat kan jag se förövar modellen hos Jonas.

I vuxenlivet ledde detta till ett destruktiv sexuellt beteende. I den undersökning som Tidefors

(2003, s. 6) gjorde beskriver hon detta beteende hos personer som varit utsatta för sexuella

övergrepp och andra sorts av övergrepp som t.ex. slag.

”Han våldtog både mig och en av mina systrar. När han inte spöade oss så

knullade han oss” (Jonas 31 år).

Även Martens (1989, s. 44) skriver att sexuella episoder i barndomen kan spela en viss roll för

att ett barn som vuxen ska bli förövare av sexuella övergrepp på barn.

Samma sak skriver Stoller (Kwarnmark & Tidefors 1999, s. 24). Enligt honom är trauma

bakgrunden till perversiteten. Där förövaren under uppväxten har traumatiserats genom

kränkningar av manligheten i form av sexuella övergrepp. Dessa kränkningar kan också

uttryckas indirekt genom attityder eller uppfostringsmetoder menar Stoller vidare.

Båda respondenterna upplevde sin barndom som dålig. Jag har sett tydliga samband mellan

respondenternas uppväxt och deras vuxna känsloliv. Både Markus och Jonas kände sig osedda

i hemmet och utan uppmärksamhet. Markus nämner att han kände sig kränkt av styvmodern

och fadern som krävde mer av honom och hans bror än av styvbröderna. Styvmoderns

agerande för att hindra bröderna att träffa sin biologiska mor och separationen från modern

som gjordes utan någon som helst förklaring var förmodligen ett trauma för både Markus och

hans bror. I den undersökningen Tidefors (2003, s.6) gjorde berättar hon att ovan nämnda

faktorer kan vara orsaken till att dessa män brister i känslolivet.

Hon skriver även att resultat av detta är att dessa män inte kan ge kärlek, skydd eller respekt

eftersom de själva inte fick uppleva det som barn. Men enligt Martens (1989, s.44) så kan en

grav försummelse under uppväxten leda till att förövaren blir starkt emotionellt involverad i

sig själv som barn eller i barn i allmänhet. Samt försöker han som vuxen ge den kärlek han

gick miste om av föräldrarna i barndomen till barn som han uppfattar liknar honom.

Även Fraser (Kwarnmark & Tidefors 1999, s. 48) resonerar på samma sätt som Martens. Då

han skriver att brist på moderns kärlek i kombination med en föraktad far som det inte går att
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identifiera sig med, leder till att pojken löser den oidipala konflikten genom att se sig själv

som kärleksobjekt. Som vuxen projicera han då sin egen kärlek på barn i samma ålder som

hans eget förlorade barn.

Det är två olika slutsatser som till en del stämmer överens med Jonas men som till en annan

del inte gör det.

Jonas tyckte inte om barn, han tyckte att de var överflödiga och stod i vägen. Samtidigt som

han har tre barn och säger att han älskar dom och skulle kunna döda för dem. Samt att han får

beröm för att ha så bra hand med barn.

Jag kan tolka det som att Jonas har en ambivalent inställning eftersom han motsäger sig själv

hela tiden. Han vet vad som egentligen förväntas av honom, vad man ska säga, vad man ska

göra. Detta samtidigt som hans känslor och impulser poppar upp och gör sig påminda genom

handlingar och saker han säger.

Om man utgår från Martens (1989, s. 44) teori, där han skriver att grav försummelse under

uppväxten kan leda till att förövaren som vuxen försöker ge den kärleken han gick miste om

till barn som han uppfattar liknar honom, så stämmer det Jonas säger, när han berättar att han

älskar sina barn och att han har bra hand med dem.

Om man istället utgår från Tidefors (2003, s. 6) teori, där hon skriver att förövarna som inte

blivit sedda som barn får i vuxenlivet svårt att ge kärlek m m, eftersom de inte fick uppleva

det som barn, så stämmer det även här. När han säger att han inte tycker om barn och att de

står i vägen.

Att Jonas tycker att barn står i vägen kan ha att göra med hur han kände sig i barndomen, och

utifrån det fått en uppfattning om att barn är överflödiga, att de bara stör.

”Min mamma var snäll, men hon hade fullt upp med sina relationer, så jag

kände att jag var i vägen” (Jonas 31 år).

Eftersom Martens (1989) teori om detta inte har utsatts för empirisk prövning, är det mest

adekvat att förlita sig på Tidefors (2003), vilket har empirisk grund.

Trots att respondenterna sa att de kände sig älskad kunde jag läsa mellan raderna att de i

verkligheten inte kände så. Det kommer fram genom hela intervjun hur missnöjda de var med

sina uppväxter.
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Tidefors (2003, s. 7) beskriver utsatta barn som lydiga, tysta, skrämda och att de inte bråkar i

skolan. Beteenden som enligt min tolkning inte stämmer överens med Jonas som ett utsatt

barn.

”Jag var väldigt utåt som barn, jag var klassens pajas. Jag hördes mycket och

var mycket stökig” (Jonas 31 år).

Markus säger att han var mobbad som barn, trots det säger han att han hade ett bra

självförtroende. Utifrån vad teorin (Cullberg 2000, s. 231) säger, kan detta tolkas som ett sätt

att fylla den tomhet som han är rädd skall komma fram. Tomheten kan uppstå från

skuldkänslor över känslan av att vara otillräcklig. Där känslan av att vara otillräcklig kan ha

att göra med hur han kände sig som barn, då hans far och styvmor inte uppmärksammade

honom.

Båda respondenterna kom från ostabila familjeförhållanden. Jonas hade tre olika styvpappor,

där två av dem behandlade honom på ett dåligt sätt, ett sätt som skrämde honom och där hans

mor inte påverkade till det bättre. Jag tolkar det som en otrygg och dysfunktionell familj.

Även teorin (Cullberg 2000, s. 101) talar för att en funktionell familj ska ge skydd och näring

åt barnen, samt lära barnen att klara sig själva. Vilka de här männen inte har fått uppleva.

Markus fick klara sig själv genom att arbeta hårt för att få råd till det han ville ha. Man skulle

kunna säga att han fick lära sig att klara sig själv enligt den funktionella familjens syfte. Men

med tanke på att han fick göra det när han bara var 10 år medan hans styvbröder fick allt de

pekade på, känns inte detta som ett sätt att lära sig att klara av livet.

De båda männen levde i dåligt fungerande familjer, som enligt teorin (Cullberg 2000, s. 102)

beskrivs som dysfunktionella, där respondenternas behov inte blev tillgodosedda. Enligt

teorin rör det sig om familjer som inte förmår att tillgodose de grundläggande behov av såväl

separation, individuation och närhet. Respondenterna separerades från en av föräldrarna på ett

sätt som inte bidrog till en bra separation samtidigt som de fick varsin styvförälder som i sin

tur inte såg till dessa mäns behov och trygghet.

Båda respondenternas familj tillhör en struktur som enligt teorin (Cullberg 2000, s. 103)

kallas för ”låg grad av interaktion och informationsutbyte”. Med det menas att

familjemedlemmarna hade lite känslomässig kontakt och intresse för varandra.
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”Om man gjorde något bra fick man uppmärksamhet” (Jonas 31 år).

”Vi gjorde inget speciellt, vi fick göra allt själva” (Markus 38 år).

Citaten ovan illustrerar den låga graden av interaktion i Jonas och Markus familj.

6.2 Hur såg männens livssituation ut tiden förre övergreppet?

Gemensamt för båda respondenterna är att de inte hade det bra tiden förre övergreppet. Samt

att båda levde i normala sexuella relationer med sin partner innan övergreppet. Det står i

Martens (1989, s. 46) att innan förövarna började förgripa sig på barnen levde dom i normala

sexuella relationer med en jämnårig partner och vände sig först till minderåriga när de

hamnade i en livskris som t.ex. äktenskapskris. Vilket här stämmer in på båda männen.

Jonas hade varit gift i tre år. Han hade två barn från det äktenskapet samt två barn från hans

frus tidigare äktenskap och ett barn från ett tidigare förhållande. Relationen med hans fru var

inte bra pga. att de hade ett dåligt sexliv. Det dåliga sexlivet berodde på missfallet hans fru

fick, samt att det förekom svartsjuka pga. att han inte stod ut med att veta att frun hade haft

många män innan honom.

Markus däremot hade varit gift i sex år, han hade två egna barn och ett styvbarn. Han ansåg

att de hade en bra relation, det enda som inte var bra var hans frus hälsa, hon fick cancer och

han fick tillbringa tre år på sjukhuset med henne.

I Martens (1989, s. 52) står det att situationsbetingade faktorer såsom stress kan ses som

förklaring till att vuxna plötsligt vänder sitt sexuella intresse mot barn. Denna form av stress

Martens (1989) skriver om utlöses t.ex. av att makan blir långvarigt sjuk, personlig kris, en

anhörig avlider etc. Vilket stämmer överens med Markus situation. Resultat av detta är att den

drabbade personen i detta fall Markus, agerar ut omedvetna impulser.

Hos Jonas kan jag även se den form av stress, där hans stress utlöstes när hans fru fick

missfall samt när han upplevde en personlig kris pga. att hans fru hade haft många män innan

honom. Detta kan kanske vara orsaken till hans omedvetna impulser.

”Ser någon man älskar ligga där och ta hand om tre barn, det var inte så jag

hade planerat mitt liv” (Markus 38 år).

Jag kan tolka ovan citat som om Markus tyckte att hans fru krävde för mycket av honom. Han

fick offra sitt liv för att stå vid hennes sida. Han gjorde det för han älskad henne samtidigt

som hon krävde hans liv ifrån honom.
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Av Jonas dåliga relation till sin fru kan jag tolka mellan raderna att han kände att han inte var

den enda viktiga i hennes liv, vilket kan har lett till att han kände sig mindre beundrade av

henne.

Även teorin (Cullberg 2000, s. 87) visar att om kvinnan som ska bekräfta mannens maskulina

sidor, är otrogen, mindre beundrande eller kräver större ömsesidighet av honom, kan detta

hota hans rädsla för beroende att bryta fram.

Resultatet av detta blir enligt teorin ett tvångsmässigt behov av att göra nya sexuella

erövringar.

”Det var då jag började med min styvdotter”. ”Jag har aldrig varit otrogen

tidigare, jag var inte bara otrogen med min styvdotter utan med fyra, fem

samtidigt” (Jonas 31).

Detta resultat kan man se tydlig hos Jonas, inte minst i hans citat. Han såg även kvinnor som

risker, som verktyg för sex.

”Mina vänner är nästan enbart män. Jag kan inte ha kompisar som är kvinnor.

Varje kvinna jag har träffat så tänker jag på sex, jag klär av kvinnan. Det ledde

till otrohet”. ”Jag har insett hur det är och har då plockat bort alla risker,

alltså kvinnor” (Jonas 31 år).

I teorin (Cullberg 2000, s. 87) står att efter att mannen gjort sina sexuella erövringar så

sjunker kvinnans värde, hon blir mänsklig. Teorin menar att detet följer lustprincipen, dvs. att

drifterna söker direkt och omedelbar tillfredsställelse utan hänsyn till andra faktorer. I Jonas

fall är hans detet starkare här. Den följer lusten utan att ta hänsyn till dom som finns runt

honom.

I det psykodynamiskt synsätt (Cullberg 2000, s. 229) skrivs att alla människor måste ha ett

mått av självkärlek (narcissism) för att överleva samt uppskattning av andra för att

upprätthålla sin självkärlek. Men när personens behov av bekräftelse blir en besatthet eller

livet en stor strävan efter att bevisa sin grandiositet för att inte skräcken för självkastelsen ska

ta över uppstår det ett problem.

”Jag har satt mig själv på Guds plats” (Jonas 31år).
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Exemplifierad med detta citat kan en slutsats dras, att Jonas visar narcissistiska tendenser i sin

beskrivning av sig själv.

Vad gäller yrkeslivet så märks det tydligt att Jonas var mer framgångsrik. Han arbetade på en

hög post inom säkerhetsbranschen på Securitas och tjänade väldigt bra. Han hade gått olika

utbildningar samt läst många filosofiska böcker.

Även teorin (Cullberg 2000, s. 229) talar för att dessa personer kan komma långt i karriären

tack vare deras starka målmedvetenhet. Det nämns också att narcissistiska personer är

begåvade på olika sätt och talangfulla, ibland med karismatiska drag, och dom kan t o m vara

fysisk attraktiva.

Jonas hade väldigt bra vänner, men inte så många. Vännerna är mer eller mindre satanister.

Även här talar teorin (Cullberg 2000, s. 231) om att dessa personers krets är som en liten

grupp, där de omger sig med en ideologisk eller religiös liten grupp eller sekt, som tjänar

samma funktion att vara supporter för deras grandiosa själv. Vilket är en beskrivning som

stämmer väl på Jonas.

Markus däremot hade många vänner, enligt honom pga. att han var lätt att umgås med.

Jämfört med Jonas hade han inte stort behov av bekräftelse. Han hade normalt mått av

självkärlek.

6.3 Vad har männen själva för förklaring till situationen som ser ut nu?

Vad gäller frågan ovan har respondenterna olika svar. Jonas säger att han sitter i fängelse pga.

att han begått ett brott som han har erkänt. Han hade sex med sin styvdotter som var tre

månader från att fylla femton år. Markus däremot säger att han sitter i fängelse på falska

grunder. Han säger att hans styvdotter, som är femton och ett halvt år har anklagat honom för

att ha tagit på henne samt våldtagit henne.

Utifrån Jonas erkännande kan jag se att han tolkade sin verklighet utifrån hans tidigare

erfarenhet. I det här fallet att han utförde samma dåd mot sin styvdotter som hans styvfar

utsatte honom för. Även teorin (Cullberg 2000, s. 67) talar om att personlighetsutvecklingen

inte är avslutad i och med barndomen. Den fortsätter livet ut och inflyttandet av barndomen

får större betydelse för hur man senare fungerar.

Dådet kan även ses som en reparation av trauman efter det egna övergreppet. Enligt Martens

(1989, s. 44) är orsakerna till förövarens sexuella intresse för barn att de själva blivit utsatta
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som barn. Ett sätt att hantera dessa trauman är att själv utsätta andra barn för detta brott i

vuxen ålder. En liknande slutsats har Stoller (Kwarnmark & Tidefors 1999, s. 22), där han

menar att förövaren bär med sig en önska att skada andra och att denna önskan gör istället att

barndomens trauman blir en triumf för den vuxne. Vilket påminner om Jonas situation.

Övergreppet kan även här ses som en form av rehabilitering. Enligt Kwarnmark och Tidefors

(1999, s 38) är det viktigt för dessa män att rehabilitera sin självaktning. Detta sker genom att

förövarna ta makten över sin offersituation, kompensera sig för upplevelsen av maktlöshet

samt ta igen det som stulits av dem av känslomässig näring eller upprepade svek av

betydelsefulla personer i livet.

Markus förklarar sin situation genom att säga att flickans far planerade något med dottern för

att hämnas på honom eftersom han och flickans pappa inte kom så bra överens. Enligt

Kwarnmark och Tidefors (1999, s. 42) händer det att förövaren inte minns någonting alls om

övergreppet. Denne kan istället säga att ”han är oskyldig, att han är utsatt för en komplott”.

Markus förklaring stämmer överens med vad Kwarnmark och Tidefors skriver. Enligt Markus

kan något ha hänt men han var inte inblandade.

”Hon kan ha blivit utsatt av någon annan men vågar inte anklaga den personen,

så hon anklagar mig istället” (Markus 38 år).

Markus förklaring kan ses i ljuset av det Tidefors (2003, s. 6) skriver om, att många förövare

skapar en låtsasvärld där deras handlingar inte är övergrepp utan något ömsesidigt och att de

ser sig själva och barnet som två älskande. Kan man se att Markus är medveten om att något

verkligen har hänt men inte med hans inblandning. I fall Markus skapade denna låtsasvärld

kan han har uppfattat situationen på ett annat sätt än ett övergrepp. Hans fru låg på sjukhus i

cancer och detta kan ha bidragit till hans låtsasvärld, då han ville att allt skulle vara perfekt.

”Det var inte så jag hade planerat mitt liv” (Markus 38 år).

Jonas berättar vid ett tillfälle att övergreppet började för två år sedan. Hans styvdotter bodde

då med en 24 årig kille. Han säger att det var styvdottern som tog det första initiativet.
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”När hon visste att vi var ensamma hemma kunde hon ta av sig allt utan

stringtrosorna och ställa sig framför mig och visa brösten” (Jonas 31 år).

Vid ett annat tillfälle berättar han att övergreppet började när sexlivet mellan han och hans fru

inte längre var bra, alltså efter det första halvåret av förhållandet.

”Vi hade haft bra sex i ett halvt år precis när vi hade blivit ihop. Sedan fick hon

missfall och det började blir dåligt. Det var då som jag började med min

styvdotter (Jonas 31 år).

Först lägger han ansvaret på styvdottern och sedan på hans förhållande med sin fru. Även

Tidefors (2003, s. 6) talar om att många män begår övergreppet utan att känna ansvar, de

intalar sig att barnet inte märker något eller menar att de ger barnet något de vill ha. I vissa

fall kan de påstå att barnet kände lust. Jonas kan ha trott detta eftersom när han själv blev

förgripen som barn hände det att han själv sökte upp sin styvfar.

Det är svårt att få logik i Jonas berättelse för att vid ett tredje tillfälle säger han att brottet

pågick i trekvarts år. Han motsäger sig själv under hela intervjun.

”Jag begick brottet under trekvartals tid och visste att det var olagligt. Det var

en full medveten handling” (Jonas 31 år).

Sexet med styvdottern var annorlunda, det var något han aldrig varit med om förut. Enligt

honom var hon drivande samt hade speciella önskemål om sex.

”Det var kanske en drivfaktor till varför jag fortsatt” (Jonas 31 år).

I Tidefors (2003, s. 6) kan man läsa att det rör sig om en smygande upptrappning, att första

gången är förövaren lite förskräckt och intalar sig själv att han aldrig ska göra det igen. Men

den som börjat gå över gränsen har lättare att fortsätta. Vilket inträffade i Jonas fall.

Tidefors (2003, s. 6) skriver att förövaren både njuter av övergreppet och lider av det.

Sexuella övergrepp på barn har en stark erotisk aspekt, förövaren känner sexuell lust. Det är

precis så Jonas beskriver känslan.
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”Sexuell lust, sex, upphetsning, känslan av att det inte kommer fram samtidigt

som man är full medveten att det kommer fram” (Jonas 31 år).

Den sista meningen av citatet återspeglar Jonas barndom då hans styvfar förgrep sig på

honom utan att det kom fram. Jonas tolkade nog situationen med styvdottern precis som

styvfadern. Även i teorin (Cullberg 2000, s. 67) står det att vi tar på oss färgade glasögon

vilket leder till att vi ser och tolkar verkligheten utifrån våra tidigare erfarenheter.

Enligt Jonas tänder han på flickor som är vid tolv, tretton års ålder.

Utifrån Jonas olika förklaringar kunde jag tolka hans ambivalens vid ansvars kännanden. Han

säger att utåt skäms han för sitt beteende.

”Jag känner skam för min nuvarande flickvän. Skam för det jag har gjort”

(Jonas 31 år).

I teorin (Cullberg 2000, s. 231) nämns att karaktäristisk för narcissistiska personer är

samvetsfunktionens hemliga flexibilitet. Med det menas den medvetna och bekända moralen,

som står i kontrast till det privata handlandet utan någon inre konfrontation kring detta.

Trots att Jonas säger att han skäms för det han har gjort, är det lätt att tro att han inte gör det.

Han nämner skam inför flickvännen först och sedan för hans handling. Han ger en bild av att

han har skuldkänslor, men enligt teorin (Cullberg 2000, s. 231) kan det förhålla sig så att

dessa skuldkänslor rör sig om känslan av otillräcklighet eller skam än till skuld för konkreta

handlingar.

Båda respondenterna försökte begå självmord. Jonas försökte begå självmord eftersom han

såg det som den enda utvägen för att få förståelse. Men det är otydligt från vem eller för vad.

Han berättar att han tog tabletter och hans fru hittade honom.

Enligt teorin (Cullberg 2000, s. 406) sker självmordsförsöket via intagning av tabletter samt

att det är en impulsiv handling. Självmordsförsöket görs under omständigheter där personen

kan få hjälp innan det är för sent. Med den beskrivning kan jag tolka Jonas självmordsförsök

som om det är från hans fru han ville ha förståelse, eftersom han tog tabletterna under tiden

hans fru var hemma, så att hon kunde rädda honom.

Markus anledning till självmordet var att han kände sig orättvis behandlad, utpekad för

någonting han inte hade gjort. I hans fall beror detta enligt teorin (Cullberg 2000, s. 406) på
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att han varit utsatt för skam där han upplevt att han gjort sig skyldig till något som han anser

vara oacceptabelt.

Som sammanfattande avslutning väljer jag att citera Jonas:

”Jag tror inte att det finns någon koppling mellan utsattheten i barndomen och

brottet jag begick. Det är en dålig ursäkt. Det påverkar ens sexualitet men sedan

är det frågan om hur mycket det påverkar ens moral. Det gör ju det självklart

men jag tror att moral är någonting som man få ta ansvar själv genom livet”.
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7 SLUTDISKUSSION

7.1 Avslutande resonemang

Undersökningen gav mig en viss förståelse om män som utfört sexuella övergrepp. Mitt syfte

var att förstå en man som gjort sexuella övergrepp och få en inblick i vad som drev honom att

utföra dådet. För att kunna göra det behövde jag titta på mannens bakgrund, alltså hans

barndom, hur hans livssituation var innan han begick brottet samt vilken förklaring han gav

till den situation han befann sig just nu.

Under arbetetsgång med denna rapport fann jag att psykodynamisk teori samt tidigare

forskning förklarar att barndomen har en avgörande roll i hur dessa män senare utvecklas i

vuxenlivet. Även min intervjustudie pekar på vikten av barndomen och den vuxnes sexuella

beteende. Ett exempel på detta är det som kommer fram i teorin och tidigare forskning

(Kwarnmark & Tidefors samt Martens) att dessa män har ett tungt känslomässigt bagage att

bära på och att det de bär på är en mörk barndom. Där de blivit utsatta för psykiskt, fysiskt

och sexuellt våld. Dessa trauman som blivit obearbetade leder till perversion, vilket gör att

förövarna blir fientliga gentemot omvärlden. Det är genom övergreppen som förövarna kan

handskas med trauman.

En annan avgörande roll är hur relationen mellan makarna ser ut, om det är bra eller dålig.

Dessa faktorer kan även vara orsak till övergreppet. Förklaringarna kan vara olika beroende

på om mannen erkänt eller inte. Oavsett om de erkänt eller ej så har de en sak gemensamt,

båda försöker försvinna genom självmordsförsök.

Jag kan förstå att Jonas som har erkänt vill begå självmord pga. skuldkänslorna. Har dock

svårare att förstå att Markus vill begå självmord då han tycker att han är falskt anklagad.

Markus som inte erkänt överdrev väldigt mycket i sin berättelse vilket fick mig att se honom

som skyldig till brottet. Jag tror inte att han ljög för mig utan att han kanske undangömde

detaljer. Men samtidigt kan det vara så att han talade sanning och är oskyldig. Genom en

sådan här studie är det svårt att begripa komplexiteten.

I teorin står det att förövaren kan minnas ungefär det samma som offret berättar, men det

förekommer också att han inte minns någonting alls, vilket kan vara det som hände med

Markus. Men som sagt är det svårt att riktigt veta genom endast två intervjuer.

Genom att Jonas erkänt hyste jag sympati för honom. Kanske pga. hans absoluta öppenhet.

Vid första intervjun trodde jag på honom, på vartenda ord men det var inte förrän andra

intervjun som jag började undra om han talade sanningen. Vid andra intervjun hade han en
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annan version vad gäller tiden för övergreppet. Jag tror inte att han ljög för mig men samtidigt

känns det som han inte kunde placera händelserna vid rätt datum, jag vet inte.

Jag såg hos dessa män ett stort behov av att bli hörda, och att de ville berätta sin livshistoria.

Jag var väldigt skeptisk i början angående mötet med dessa män, jag kände som många andra

avsmak, jag tyckte illa om dom eller rättare sagt deras beteende. Men när jag började arbeta

med intervjufrågorna kom jag att tänka på att jag inte kunde bemöta dessa män med den

hemska syn jag hade på dom. Jag valde då att inte döma dom på förväg utan att ha lyssnat på

vad dom hade att berätta. Därefter såg jag dom på ett bättre och annorlunda sätt, därmed gick

också intervjuerna väldigt bra.

Stolt, mycket stolt känner jag mig för att ha ändrat åsikt angående dessa män. Jag rättfärdigar

inte deras beteende, men jag försöker förstå dom. Jag anser att denna syn är viktigt inom

socialt arbete. Som socialarbetare kommer man att träffa många klienter med denna bakgrund

och då är det viktigt att se dom som person och inte brottet de begått. För att ett bra

bemötande och behandling ska fungera måste man förstå individen och orsaken till dennes

handling.

Både teorin, tidigare forskning och empiri har gett mig en bättre inblick i dessa mäns beteende

och nu kan jag säga att jag har fått en bättre förståelse för förövarna. Dessa material har visat

att förövarna är som vilka personer som helst, de har bara haft en tuff och orättvis barndom

som de själva inte kunnat förändra. Många kan tycka att jag är naiv vad gäller min tro på

dessa mäns beteende, men jag har valt att tro att deras beteende har med deras mörka barndom

att göra. Anledningen till det kan också vara att jag bara intervjuade dessa två män som hade

en mörk barndom bakom sig, vilket resulterade i de tolkningar och slutsatser jag kom fram

till. Samt valet av litteratur som stödde min undersökning och resultatet jag fick fram.

Hade jag gjort flera intervjuer och fått helt olika svar angående dessa mäns bakgrund kanske

hade jag fått en annan bild av det hela och trott på ett annat sätt än hur jag tror nu och ser på

det. Men som sagt så tror jag tillsammans med teorin och tidigare forskning att mycket har att

göra med barndomen.

Man kan ställa frågan om vi som socialsekreterare kan rättfärdiga brott. En sak som jag tror är

viktigt för oss när vi möter förövare är det som Kwarnmark och Tidefors skriver i boken

Förövarpsykologi (1999, s. 39); att det är viktigt att arbeta med brottet, att se det som uttryck
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för något inom personen och komma underfund med vilken funktion den fyller. Detta tycker

jag är ett klokt sätt att se på dessa mäns beteende.

Vidare skriver dom att det inte är meningen att vi ska hjälpa förövarna att hitta försvar och

undanflykter, utan vi gör detta för att se hur den som begår brott kan hitta nya, mindre

destruktiva sätt att uttrycka sig.

Man kan ha blandade känslor vad gäller detta, men jag tror ändå att det är ett bra sätt att

hjälpa dessa män och kanske kunna förstå varför de gör som de gör.

Jag hoppas med denna rapport kunnat ge människor en inblick i några av dessa mäns värld.
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INTERVJUGUIDE Bilaga 1

Inledning

Presentationen. Varför respondenten ska intervjuas.

Anledningen. Varför jag valde denne som intervjuperson.

Intervjun börjar med en kort bakgrundsfakta om respondenten.

Därefter leds det vidare till intervjufrågorna

Intervjufrågor

1. Vad hade du för sysselsättning innan du kom hit?

2. Vilken utbildning har du?

3. Hur såg din familjebild ut (gift, barn)?

4. Hade du en bra relation till din familj?

5. Hur såg ditt sociala nätverk ut?

6. Hur mådde du psykisk och fysiskt?

7. Hade du det bra ekonomisk?

8. Var är du uppväxt någonstans?

9. Hur såg din familjebild ut när du var barn?

10. Hade du ett rikt socialt liv?

11. Hade du en bra uppväxt?

12. Hur såg relationen till dina föräldrar ut?

13. Har du själv blivit sexuellt förgripen?

14. Varför tror du att du sitter här?

15. Hur kan du förklara den situation du befinner dig just nu?

16. Hur kan förklara du själv varför du gjorde som du gjorde?

I fall respondenten förnekar händelsen ska jag i stället för fråga 16, fråga:

17. Har du någon förklaring till varför det är så?

Avslutning

Försöker göra en sammanfattning.

Boka tid för en ny intervju.

Tacka för mig.
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Uppföljningsintervju med respondenten nummer 1 Bilaga 2

1. Hur såg din hemmiljö ut när du var barn?

2. Hur var din mamma mot dig när du var barn?

3. Var du älskad?

4. Fick du uppmärksamhet?

5. Vilka var de vuxna runt omkring som du kunde vända dig?

6. När kom socialen in i erat liv?

7. Vilka såg att det inte stod rätt till?

8. Var du aggressiv, ledsen, snäll som barn?

9. Kände du hat mot din mor för att hon inte hindrade övergreppet?

10. Under vilka tider hände övergreppet?

11. Var din mamma hemma under tiden?

12. Varför sa du inget till din mor?

13. Hur brukade du bete dig efter övergreppet?

14. Hade du respekt mot din styvfar?

15. Hur tänker du på respekt i den är situation?

16. Vad menar du med svartsjuka och dåligt sexliv?

17. Hur var din livssituation när du begick brottet?

18. Beskriv familjelivet?

19. Hur kommer det sig att du valde den goda sidan efter att har blivit utsatt som barn?

20. Hur är man om man är satanist?

21. Hur ser dina kompis relation ut?

22. Vad menar du med ”nära” kompisar?

23. Varför är du straffad egentligen, med tanke på att hon var lovlig?

24. Varför självmord?

25. När och hur försökte du begår självmord?

26. Varför fortsatt du brottet under 3 kvartals tid samtidigt som du visste att det var

olagligt?

27. Du sa att du kände skam. Känner du ånger och skam för att du blivit straffad eller för

det du har gjort?
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Uppföljningsintervju med respondent nummer 2 Bilaga 3

1. Varför valde du att jobba som elevassistent?

2. Kan du beskriva erat familjeliv?

3. Hur kändes när din fru blev sjuk?

4. Varför försökte du begå självmord?

5. När och hur försökte du begå självmord?

6. Hur förklara du att du kunde stå och ta emot slag och sedan bli jätte våldsam?

7. Kan du beskriva ditt familjeliv när du var barn?

8. Hur kommer det sig att du hade mer kompisar än vad många andra har?

9. Hur är du som person?


