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Abstract 

In 2002, the Swedish National Board of Institutional Care published a report that described 

the treatment model used to treat young sex offenders at the residential home Tunagården. 

While the report listed underlying factors for sexual abuse on a societal level, the structural 

aspects of sexual abuse were not present in the treatment itself. This thesis aims to analyse 

this treatment model as well as the newer treatment model that is used today, and compare 

the two. The analysis looks at how the treatment models are structured, what they are based 

on, and if they include a structural perspective of sexual abuse. Further, the analysis also 

attempts to discern how offenders are viewed in the different models. 

 My analysis shows that the older treatment model does not include a structural aspect 

of sexual abuse, while the newer treatment models do; however, even in the newer models 

the structural aspect is limited to underlying factors and theory, and is not reflected in the 

treatment baseline. I also found no discussions of aspects such as pornography or definitions 

of sexual deviancy, although they are mentioned. As for my last inquiry, I found that the 

newer models had a more positive view of offenders as capable of change – a fact I 

contribute to the inclusion of structural aspects of sexual abuse. 

 

 

Nyckelord: sexuella övergrepp, unga förövare, återfallsprevention, våldtäktskultur, 

hegemonisk maskulinitet 

Keywords: sexual abuse, young offenders, recidivism reduction, rape culture, hegemonic 

masculinity  
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1. Inledning 

Statens institutionsstyrelse, förkortat SiS, är en statlig myndighet som tillhandahåller 

tvångsvård med en individuellt anpassad profil. En stor del av verksamheten går åt att 

behandla ungdomar med missbruk, psykosocial problematik, och ungdomar som dömts till 

sluten ungdomsvård. 

År 2002 gav Statens institutionsstyrelse ut rapporten Unga förövare av sexuella 

övergrepp: Tunagårdens behandlingsmodell för att kartlägga behandling av ungdomar med 

sexuell problematik.1 I rapporten beskrivs bakomliggande faktorer till sexuella övergrepp, 

både på individnivå och samhällsnivå.2 De samhällsfaktorer som räknas upp är: 

• Samhällen med en accepterande inställning till våld har mer sexuella övergrepp 

• Samhällen med stor ojämlikhet mellan könen har mer sexuella övergrepp 

• Samhällen med en förbjudande inställning till sexualitet har mer sexuella 

övergrepp 

Trots att samhällsperspektivet explicit påtalas, berörs ändå inte förövarnas kvinnosyn eller 

uppfattning om maskulinitet i den behandlingsmodell som senare presenteras, utan fokuset 

ligger på att bekämpa bakomliggande faktorer på individnivå. En studie framtagen av 

Lundgren och Amin visade däremot att behandlingsmodeller med målet att skapa en mer 

jämlikhetsvänlig attityd hos unga såg lovande ut i arbetet mot sexuellt våld och våld i nära 

relationer.3  

Tunagården – det ungdomshem som var specialinriktat på behandling av ungdomar 

med sexuell problematik – lades ner 2014, men Statens institutionsstyrelses arbete för att 

behandla dessa ungdomar fortsätter.4 En ny modell började bearbetas 2017 i relation till deras 

regeringsuppdrag kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).5 

Sedan 2014 har Statens institutionsstyrelse arbetat med jämställdhetsintegrering, och 

2015 publicerade de Sex- och samlevnadsundervisning med unga inom SiS, som är 

 
1 Jeppsson, Å., Tidefors Andersson, I. & Löwdahl, E. (2002). Unga förövare av sexuella övergrepp: 

Tunagårdens behandlingsmodell. Västervik: Ekblad & Co. 
2 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 23. 
3 Lundgren, R. & Amin, A. (2014) “Addressing Intimate Partner Violence and Sexual Violence Among 

Adolescents: Emerging Evidence of Effectiveness”, Journal of Adolescent Health, 56(1), s. 44–48. 
4 Statens institutionsstyrelse (2014). Årsredovisning 2013. Tillgänglig: Global Assets, s. 45. 
5 Ny modell för behandling av unga sexualbrottsförövare (2017). SiS pressmeddelande: https://www.stat-

inst.se/press/pressmeddelanden-nyheter/2017/metodstod-langstrom/ (hämtad 25-03-2021). 

https://www.stat-inst.se/press/pressmeddelanden-nyheter/2017/metodstod-langstrom/
https://www.stat-inst.se/press/pressmeddelanden-nyheter/2017/metodstod-langstrom/
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utbildningsmaterial där sexualitet, könsroller och sexualetik diskuteras.6 År 2016 

publicerades även handboken Att leda normkritiska samtalsgrupper.7 Båda de här 

publikationerna visar att Statens institutionsstyrelse är medvetna om det jämställdhetsarbete 

som behövs. 

Det har hänt mycket i forskningen kring sexuell problematik bland unga och 

återfallsprevention i sexualbrottslighet sedan rapporten Unga förövare av sexuella övergrepp 

publicerades 2002, och Statens institutionsstyrelse har fått nya behandlingsmodeller gällande 

vård av unga förövare. Om behandlingarna reflekterar forskningsframsteg och möjliga 

förändringar i synen på sexualbrott – och strukturella faktorer som bidrar till dem – återstår 

att se. 

1.1. Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att undersöka både den äldre och aktuella behandlingsmodellen 

ungdomshem vid Statens institutionsstyrelse använder för att förhindra eller förebygga 

återfall i sexualbrottslighet. Detta kommer jag göra genom att jämföra den gamla 

behandlingsmodellen och den nya, samt lyfta in teorier kring hur sexualbrott konceptualiseras 

på en individuell och strukturell nivå – och hur detta påverkar behandlingsmodellerna. Två 

problem kommer undersökas: hur behandlingen för återfallsprevention ser ut, samt om den 

inkluderar ett strukturellt perspektiv. 

Frågorna som jag vill besvara i denna uppsats är: 

• Hur ser behandlingsmodellerna ut som Statens institutionsstyrelse använder i 

återfallspreventivt arbete med unga förövare av sexuella övergrepp? 

o Vad grundas behandlingsmodellerna på? 

• Inkluderas ett strukturellt perspektiv på sexualbrott? 

• Vilken syn på sexualbrott kan skönjas genom behandlingsmodellerna? 

1.2. Nyckelbegrepp och terminologi 

Nedan kommer jag redogöra för en del tekniska termer som används i det material som 

kommer analyseras. Andra viktiga begrepp, till exempel teoretiska sådana, kommer lyftas i 

teoridelen. 

 
6 Sex- och samlevnadsundervisning med unga inom SiS – ett forskningsbaserat metodmaterial (2015). Ineko 

AB. 
7 Att leda normkritiska samtalsgrupper – SiS handbok för samtalsledare (2016). 
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Sexuella övergrepp och sexualbrottslighet – båda begreppen kommer användas, 

eftersom alla sexuella övergrepp är brottsliga i sin natur, men alla sexuella övergrepp 

polisanmäls inte och klassificeras därför inte som sexualbrott. Sexuella övergrepp omfattar 

alla sexuella handlingar som utförs mot någons vilja; allt från våldtäkt till sexuella 

ofredanden. Det innefattar även sexuella handlingar mot någon som är under 15 år och därför 

anses inkapabel att ge sitt samtycke, någon som är i en särskilt utsatt situation (till exempel 

av hot eller rädsla inte kan säga nej), och spridning eller konsumtion av övergreppsmaterial 

(barnpornografi).8 

Sexuella avvikelser och parafilier – sexuella avvikelser eller parafilier är när 

handlingar eller objekt som är avvikande eller anses icke-sexuella ändå väcker intensiva 

sexuella impulser, fantasier eller handlingar. Mycket får plats under detta paraplybegrepp – 

allt från exhibitionism och sexuell masochism/sadism till nekrofili och pedofili – men 

intresset i sig är inte nog för att en ska få en diagnos relaterad till sexuella avvikelser. För att 

få en diagnos ska en under minst sex månader upplevt återkommande intensiv sexuell 

upphetsning på grund av den sexuella avvikelsen; utöver detta ska avvikelsen ha lett till att 

personen har agerat mot andra personer utan samtycke, eller ha orsakat lidande och försämrad 

livsfunktion för personen i fråga. Sexuella avvikelser måste alltså inte vara kopplade till 

brottsliga handlingar, men enligt en studie från 2005 hade 65% av män som återföll i 

sexualbrott en diagnostiserad sexuell avvikelse, vilket gör sexuella avvikelser till ett viktigt 

inslag i sexualbrott och arbetet mot dem.9 

Sexuell upptagenhet – sexuell upptagenhet är ett tillstånd som även går under andra 

benämningar, som hypersexualitet eller sexmissbruk. Sexuell upptagenhet kännetecknas av 

att sexuella tankar och handlingar upptar mycket av ens tid, svårigheter att kontrollera 

sexuella impulser och svårigheter att sluta engagera sig i vissa sexuella beteenden även om 

dessa inte upplevs medföra sexuell tillfredsställelse. En person som har tillståndet under 

minst sex månader och upplever en negativ påverkan på sitt liv kan få en diagnos. Sexuell 

upptagenhet kan vara en drivkraft i sexualbrottslighet, och uppskattas vara förhöjd bland 

sexualbrottsdömda män.10 

 
8 Lätth, J. (2021). Sexualbrottets psykologi: bemötande, bedömning, behandling. Första upplagan. Stockholm: 

Gothia kompetens, s. 19–21. 
9 Lätth (2021), s. 49–50. 
10 Lätth (2021), s. 52–53. 
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1.3. Forskningsöversikt 

Sexuellt våld har studerats noga med flera olika infallsvinklar. De tre studier som redogörs 

för nedan har en specifik inriktning mot unga förövare av sexuella övergrepp, med ett särskilt 

fokus på föreställningar om kön, jämställdhet, och maskulinitet. 

I uppsatsens inledning nämns en studie av Lundgren och Amin där de undersökte 

olika insatser för att förebygga våld i nära relationer och sexuellt våld bland ungdomar. Syftet 

med studien var att se vilka metoder som ansågs effektiva och vilka som inte gjorde det.11 

Insatserna skiftade mellan miljö (till exempel i skolan, i familjen, eller i den lokala 

gemenskapskretsen), tillvägagångssätt (till exempel ekonomisk autonomisering eller 

utbildning), och varaktighet.12 Det de fann var att de insatser som arbetade med ungdomar 

under längre tid och i olika miljöer hade mer framgång en kortsiktiga program som endast 

fanns närvarande i en miljö. Tre sorters insatser stod ut som mest effektiva; två av dem är 

utbildning i skolan kring våld i nära relationer, och hjälp ur en familjesituation med inslag av 

misshandel, övergrepp eller försummelse.13 Den tredje insatsen som visade lovande resultat 

handlade om att förändra ungdomarnas attityder gällande kön och jämställdhet, och 

därigenom skapa en mer jämlik relation mellan ungdomarna, vilket ledde till minskade fall av 

våld i nära relationer och sexuellt våld.14 

Kjellgren et al. har utfört en befolkningsundersökning för att undersöka riskfaktorer 

för att utföra sexuellt våld bland unga män. Kartläggningen gjordes genom undersökningar på 

svenska skolor, med tilläggsmaterial från relevant litteratur. Tre kategorier jämfördes med 

varandra: personer som har utfört sexuellt tvång, personer med icke-sexuell 

beteendeproblematik, och normal kontrollgrupp.15 I jämförelse med kontrollgruppen hade 

personer som utfört sexuellt tvång och personer med icke-sexuell beteendeproblematik 

mycket mer gemensamt, såsom skilda föräldrar, könsstereotypiska attityder, 

minoritetsetnicitet, drogmissbruk, aggressivitet och risktagande, depressiva symptom, sexuell 

upptagenhet, samt mer sexuella upplevelser och sexuell utsatthet. I jämförelse med varandra 

skiljde sig personer som utfört sexuellt tvång och personer med icke-sexuell 

beteendeproblematik från varandra på vissa plan; till exempel var personer som utfört 

 
11 Lundgren & Amin (2014), s. 44. 
12 Lundgren & Amin (2014), s. 44–45. 
13 Lundgren & Amin (2014), s. 45–47. 
14 Lundgren & Amin (2014), s. 47–48. 
15 Kjellgren C., Priebe G., Svedin C.G., & Långström N. (2010). “Sexually coercive behavior in male youth: 

population survey of general and specific risk factors”, Archives of Sexual Behavior, 39(5), s. 1162–1163. 
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sexuellt tvång inte risktagande eller drogmissbrukare i samma utsträckning. Personer som 

utfört sexuellt tvång var även mer benägna att högre nivåer av sexuell upptagenhet och 

våldtäktbejakande attityder. Båda grupper rapporterade mer konsumtion av pornografi, 

framförallt våldsam sådan, än kontrollgruppen, och personer som utfört sexuellt tvång 

rapporterade mer konsumtion av våldsam pornografi och barnpornografi än personer med 

icke-sexuell beteendeproblematik.16 Kjellgren et al. drar slutsatsen att, utöver de vanliga 

riskfaktorerna, bör behandlingspersonal tackla sexualitetsrelaterade riskfaktorer som 

våldtäktsbejakande attityder och sexuell upptagenhet.17 

Farr et al. gjorde en jämförande undersökning av empatinivåer och hypermaskulinitet 

mellan unga förövare av sexuella övergrepp och en normal kontrollgrupp av unga personer 

som inte var förövare.18 Empatinivåerna mättes genom ett test som heter The Empathy for 

Girls Test (EGT), för att se specifikt om förövarna kände empati med de flickor som var 

deras offer. EGT utförs genom att testsubjektet får bedöma olika fiktiva situationer som 

beskriver skiftande nivåer av samtyckesproblematik, och försöka leva sig in i den fiktiva 

flickans tankar, känslor och intentioner.19 Hypermaskuliniteten mättes genom en 

ungdomsanpassad version av Hypermasculinity Inventory (HI), där respondenterna fick 

besvara en rad påståenden med ja/nej, för att indikera attityder. Den ungdomsanpassade 

versionen av HI delar upp påståendena i fyra kategorier som ska påvisa en hypermaskulin 

attityd: fara anses vara spännande, en otrevlig sexuell attityd till kvinnor, våld anses vara 

manligt, och fientliga attityder till kvinnor och sexuella minoriteter.20 EGT-testet visade att 

unga förövare har mindre empati för andra, speciellt flickor och kvinnor, i jämförelse med 

unga icke-förövare. HI-testet överlag visade inga signifikanta skillnader mellan de två 

grupperna, men däremot fick unga förövare högre poäng på underkategorierna ”otrevlig 

sexuell attityd till kvinnor” och ”fientliga attityder till kvinnor och sexuella minoriteter” än 

unga icke-förövare. Farr et al. drar slutsatsen att även om gruppernas nivå av 

hypermaskulinitet inte är olika, finns det en mer markant skillnad i hur unga förövare 

konceptualiserar maskulinitet.21 

 
16 Kjellgren, Priebe, Svedin & Långström (2010), s. 1166–1168. 
17 Kjellgren, Priebe, Svedin & Långström (2010), s. 1168–1169. 
18 Farr, C., Brown, J., & Beckett, R. (2004). “Ability to Empathise and Masculinity Levels: Comparing Male 

Adolescent Sex Offenders with a Normative Sample of Non-Offending Adolescents”, Psychology, Crime & 

Law, 10(2), s. 158. 
19 Farr, Brown & Beckett (2004), s. 159. 
20 Farr, Brown & Beckett (2004), s. 158. 
21 Farr, Brown & Beckett (2004), s. 159–162, 165. 



8 

 

De tre studier som har presenterats här har relevanta perspektiv på sexualbrottslighet 

och övergreppsbeteende bland ungdomar. Kjellgren et al. och Farr et al. påvisar den 

problematiska kvinnosyn och våldtäktbejakande attityder som återfinns hos unga förövare, 

samt bristen på empati för kvinnor och konsumtionen av våldsam pornografi. Studien av 

Lundgren och Amin visar att program för att öka positiva attityder kring jämställdhet är 

effektiv för att minska sexuellt våld och våld i nära relationer. Tillsammans visar de här 

studierna att just förövarnas syn på kvinnor, maskulinitet, könsroller och jämställdhet är en 

viktig del av återfallspreventivt arbete. 

1.4. Teoretiskt ramverk 

Mycket forskning som görs angående sexuella övergrepp – vare sig det begås av en vuxen 

eller ung person – har svårigheter att hitta exakt vad som ligger bakom övergreppsbeteende 

och hur en mest effektivt bekämpar detta. Många studier använder sig av endast en teoretisk 

faktor, men hittar inte en enhetlig förklaring som med säkerhet orsakar eller förutspår 

översgreppsbeteende.22 

 Den här uppsatsen har inte som fokus att undersöka de bakomliggande faktorer till 

sexuella övergrepp, utan vad SiS gör för att förhindra återfall. Jag kommer utgå från ett 

feministisk ramverk, det vill säga jag kommer arbeta med utgångspunkten att sexuella 

övergrepp i viss del är strukturellt betingade. Detta är en teoretisk faktor som tas upp i 

forskning kring övergreppsbeteende, men det finns en viss ovilja att erkänna samhällets del i 

övergreppsbeteende. 

 Det var i feministiska cirklar som sexuella övergrepp började ses som en del 

av det patriarkala förtrycket av kvinnor och andra personer som rörde sig utanför de 

förväntade heterosexistiska könsrollerna.23 Tidigare hade övergreppsbeteende setts som ett 

tecken på mental ohälsa, där förövare sågs som personer med avvikande sexualitet snarare än 

brottslingar. Teorier kring uppväxtförhållanden, homosexuella tendenser, och kvinnligt 

inflytande via en ensamstående moder florerade, och tillsammans skapades bilden av en 

förövare som en sjuk person som inte kan kontrollera sina impulser. Sexuella övergrepp 

 
22 Långström, N. (1999) Young sex offenders: individual characteristics, agency reactions and criminal 

recidivism. Stockholm: Repro Print, s. 10–11. 
23 Donat, P. L. N. & D’Emilio, J. (1992) ‘A Feminist Redefinition of Rape and Sexual Assault: Historical 

Foundations and Change’, Journal of Social Issues, 48(1), s. 14. 
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kopplades alltså till sex snarare än våld, och förövaren kunde inte skuldbeläggas då han var 

sjuk.24 

Feminister förstår sexuella övergrepp som kopplade till våld snarare än sex. Sexuella 

övergrepp är ett sätt för män att utöva makt och dominans över kvinnor. Förövare är inte 

sjuka personer med okontrollerade impulser, utan män som strategiskt använder övergrepp 

för att utöva våld, kontroll, och makt över kvinnor; deras mål är att bibehålla den patriarkala 

könshierarkin. Rädslan för sexuella övergrepp skapar också ett system för män att utöva 

makt, där hotet om övergrepp konstant begränsar kvinnors rörelsefrihet och deltagande i det 

allmänna rummet.25 Flickor och kvinnor har förstås samma kapacitet för att begå sexuella 

övergrepp, men rent statistiskt står män och pojkar för 92–98% av anmälda sexualbrott.26 Det 

förmodas dock finnas ett relativt omfattande mörkertal av sexuella övergrepp som begås av 

kvinnliga förövare.27 

Feministiska forskare och aktivister menar att sexuellt våld och övergrepp inte ska 

behandlas som separata fall, utan som en del i en större ”våldtäktskultur”. I våldtäktskulturen 

är mäns våld mot kvinnor accepterat; dess effekt minimeras, och dess framställning är 

erotisk, till exempel i pornografi med våldsamma eller förnedrande inslag. Det accepterade 

våldet mot kvinnor och andra marginaliserade grupper bygger på en ojämlik könhierarki, och 

återfinns i våra institutioner, vårt språk, och våra lagar.28 Många gånger möts försök till att 

utmana och förändra våldtäktskulturen med skepsis, då sexuellt våld är så prevalent att det 

börjar ses som naturligt och oundvikligt.29 Trots detta har mycket arbete kring våld mot 

kvinnor engagerat sig i primärprevention, det vill säga att försöka stoppa våldet innan det 

händer. Primärprevention riktar in sig på bakomliggande faktorer, som kulturella attityder, 

värderingar och normer rörande sexualitet, maskulinitet, kön/genus och våld. Det kan ske på 

en lokal, individuell nivå, men även strukturella och institutionella plan.30 Tanken är alltså att 

förändra den våldtäktskultur som gör att mäns våld mot kvinnor och andra utsatta personer 

sker utan utmaning eller ramaskri. 

 
24 Donat & D’Emilio (1992), s. 11–12. 
25 Donat & D’Emilio (1992), s. 13–16. 
26 Brottsförebyggande rådet (BRÅ). (2014). Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och 

sexualbrott – en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen. 

www.bra.se/kortanalyser, s. 27–30. 
27 Lätth (2021), s. 27–29. 
28 Henry, N. & Powell, A. (red.) (2014). Preventing sexual violence: interdisciplinary approaches to 

overcoming a rape culture. New York: Palgrave Macmillan, s. 2; Donat & D’Emilio (1992), s. 16. 
29 Henry & Powell (2014), s. 2. 
30 Henry & Powell (2014), s. 3. 

http://www.bra.se/kortanalyser
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Primärprevention innebär också att ansvaret flyttas från offret till förövaren. Istället 

för att lära ut självförsvarstekniker och förespråka beteende som skulle kunna hjälpa en 

kvinna att undvika sexuella övergrepp, ligger primärpreventionens fokus på att hindra 

förövaren från att begå sexuella övergrepp. Våldtäktprevention tar sin början hos män och 

deras ifrågasättande av maskulinitet, då våldtäkt anses komma från en problematisk 

maskulinitet som upprätthålls av sexism, våld och homofobi. Detta skift i ansvar till män 

innebär dock inte att det är upp till individuella män, utan det är upp till samhället att 

tillsammans dekonstruera normativa idéer kring maskulinitet, femininitet och sexualitet. 

Ansvaret ligger inte enbart på förövarna, utan även på åskådarna, vars tysta medgörlighet 

möjliggör våldtäktskulturens fortsatta existens.31 

Denna kultur av dominans och makt ämnar fastställa en patriarkal hegemoni, alltså ett 

system där män är överordnade och kvinnor är underordnade. Könsordningen är dynamisk 

och omförhandlingsbar, och omdefinieras i relation till sitt historiska och kulturella 

sammanhang. Den definieras även i relation till hegemonisk maskulinitet, det vill säga 

föreställningen om den ideala mannen; den ideala mannen är politiskt, juridiskt, ekonomiskt 

och kulturellt dominant. Maskulinitet är alltså ett system med hegemonisk maskulinitet i 

mitten; underordnade, delaktiga och marginaliserade maskuliniteter positionerar sig i relation 

till den hegemoniska maskuliniteten och ger den auktoritet.32 Allt som anses avvikande från 

idealet ska kontrolleras och underkuvas; de som domineras är utsatta personer av olika slag. 

När det gäller sexuella övergrepp är det oftast kvinnor och barn som utsätts, samt andra 

utsatta grupper som till exempel personer med intellektuell funktionsnedsättning.33 

Våldtäktskulturen är direkt kopplad könsordningen och maskulinitetssystemet, då val av offer 

och strävan efter makt genom övergrepp ses som ett uttryck för den dominans och kontroll 

som den hegemoniska maskuliniteten glorifierar dessa. Hegemonin kan dock utmanas genom 

förändrade kulturella ideal eller ökad institutionell makt, och därigenom kan även 

våldtäktskulturen utmanas.34 

Primärpreventionens mer feministiska idéer har inte direkt förts över till arbetet kring 

återfallsprevention, det vill säga när ett brott redan har begåtts. Mycket forskning kring 

sexualbrott är inriktad på mental ohälsa och diagnoser som ADHD eller AST, och även när 

 
31 Henry & Powell (2014), s. 4–7. 
32 Gottzén, L. & Jonsson, R. (2012). “Goda män och Andra män”, i: Gottzén, L. & Jonsson, R. (red), Andra 

män: maskulinitet, normskapande och jämställdhet. Malmö: Gleerups, s. 14–16. 
33 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 83. 
34 Gottzén & Jonsson (2012), s. 15. 
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sådana tillstånd inte finns närvarande anser en del forskare att sexuell aggressivitet och 

övergreppsbeteende i unga personer i sig är ett tecken på psykisk störning.35 Även biologiska 

och ärftliga riskfaktorer undersöks. Primärpreventionen har tagit emot den feministiska 

analysen av sexuellt våld som en del av våldtäktskulturen och patriarkatet, men 

könsmaktsperspektivet stannar som regel i det teoretiska, och omsätts inte i praktiken – i 

återfallsprevention är strukturella analyser fortfarande relativt frånvarande och arbetet är ofta 

individfokuserat.36 

Skillnaden på teoretiska perspektiv inom primärprevention och återfallsprevention 

skulle kunna kopplas till Michel Foucaults syn på makt och kunskapsproduktion. Enligt 

Foucault är sanning och kunskap inte objektiva fenomen som upptäcks, utan något som 

produceras i relation till ens sociala position. Sanning och kunskap är en diskurs som styrs av 

dem som har makt, men makten ges också till de som styr diskursen. Sanning och kunskap 

har en ekonomisk och politisk roll i samhället, och bör vara öppen för produktion för alla.37 

När det gäller feministiska konceptualiseringar av sexuella övergrepp och dess strukturella 

natur, har kunskapen producerats men implementationen av den är begränsad till 

primärprevention. Makten över kunskapsdiskursen avgör alltså inte bara vilken kunskap som 

produceras, utan även var, hur och i vilken utsträckning kunskapen används. 

1.5. Metod 

I den här uppsatsen kommer tryckt material från Statens institutionsstyrelse användas. 

Materialet kommer behandlas genom en kvalitativ innehållsanalys, där likväl det som finns 

närvarande som det som inte gör det kommer noteras.38 Texterna kommer behandlas i sin 

helhet, med specifika djupanalyser på de komponenter som berör den strukturella aspekten av 

sexuella övergrepp, maskulinitet, och åtgärder mot dessa. 

1.6. Material och avgränsning 

Materialet som kommer analyseras är tryckt material från Statens institutionsstyrelse. Det rör 

sig om en rapport, ett vägledningsdokument, och en behandlingsmanual. 

 
35 Långström, N. (1999). Young sex offenders: individual characteristics, agency reactions and criminal 

recidivism. Stockholm: Repro Print, s. 26–27. 
36 Eriksson, M., Berg, L. & Wallqvist, A. (2011). Våldsförebyggande arbete med män: en kunskapsöversikt. 

Stockholm: Sveriges kommuner och landsting, s. 21–29. 
37 Foucault, M. (2002). The essential works of Foucault, 1954-1984 Vol. 3 Power. London: Penguin, s. 126–133. 
38 Bergström, G. & Boréus, K. (red.) (2005). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys. (2., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur, s. 43–45, 77–78, 83–84. 
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 Rapporten är från 2002 och heter Unga förövare av sexuella övergrepp: Tunagårdens 

behandlingsmodell. Den redogör för hur behandlingen av unga som begått sexuella övergrepp 

går till på Tunagården, det numera nedlagda ungdomshemmet med särskild inriktning mot 

sexualbrottslighet. Rapporten redogör för ungdomshemmets behandlingsmodell, de teorier 

och forskning som den baseras på, samt dess praktiska applicering. Även om Tunagården är 

nedlagd nu var den aktiv i många år, och dess behandlingsmodell användes efter 

nedläggningen på andra SiS ungdomshem innan nya modeller utvecklades. 

 Vägledningsdokumentet heter SiS vägledning för bedömning och behandling av 

ungdomar som har begått sexuella övergrepp och publicerades 2018. Som titeln beskriver 

används vägledningsdokumentet av personal vid Statens institutionsstyrelse för att förbereda 

dem på att möta de här ungdomarna och ge dem den behandling de behöver, samt beskriver 

de behandlingar som används vid ungdomshemmen idag: STOPPA och STOPPA Bas. 

Dokumentet redogör också för beslutsstödet ERASOR, som används för att beräkna 

återfallsrisk och därigenom vilka insatser som väntas behövas. 

 Behandlingsmanualen redogör för behandlingsprogrammet STOPPA Bas, vilket är en 

kortare och enklare version av det lite längre behandlingsprogrammet STOPPA. Anledningen 

till att det kortare programmet analyseras beror dels på tillgänglighet; det var den manualen 

jag fick tillgång till via Statens institutionsstyrelse. STOPPA Bas har även ett bredare 

användningsområde; medan STOPPA är tänkt att användas vid ungdomshem med speciellt 

uppdrag att behandla unga som begått sexuella övergrepp, är STOPPA Bas tänkt att finnas 

tillgängligt på alla SiS ungdomshem med utbildad personal.39 Manualen publicerades 2018. 

 Det här materialet kommer ge en översiktlig bild av de modeller som Statens 

institutionsstyrelse använder för att behandla ungdomar som har begått sexuella övergrepp, 

och därigenom hur de försöker förebygga återfall i sexualbrottslighet. Rapporten från 2002 

gör det även möjligt att genom en jämförande analys se den utveckling som har skett i 

behandlingsmodellerna under åren, samt hur uppfattningen av sexualbrott har förändrats. 

1.7. Etiska överväganden 

Eftersom den här studien bygger på textmaterial finns inga specifika etiska överväganden i 

själva forskningsutövandet, men jag skulle ändå vilja poängtera en viss problematik. 

Framförallt gäller det vems kunskap vi tar del av och vem som får tala: i det här fallet får vi 

 
39 SiS vägledning för bedömning och behandling av ungdomar som har begått sexuella övergrepp – Vägledning. 

(2018). Linköping: BrandFactory AB, s. 4.  
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behandlingspersonalens och forskarnas syn på frågan, inte ungdomarnas. En mer välrundad 

studie hade kunnat lyfta in bådas perspektiv, men det ligger utanför omfånget och 

möjligheten för denna uppsats. 

Det är också värt att notera att den grupp som studeras – unga förövare av sexuella 

övergrepp – befinner sig i en socialt och moraliskt känslig position, där de både är förövare 

och utsatta. Det här är unga personer som tvångsvårdas, och deras behandling förväntas 

ibland sträcka sig över flera år. Under den här tiden kommer andra bestämma över dem, och 

detta leder till att de är en utsatt grupp, vars rättigheter är begränsade för att hålla andra 

människor säkra. Förövarna är ofta själva offer av fysisk eller sexuell misshandel, vilket 

komplicerar deras position ytterligare.40 Statens institutionsstyrelse har som mål att integrera 

de här ungdomarna i samhället, och därför är det viktigt att rehabilitera dem istället för att 

straffa dem. De unga förövarna som tvångsvårdas är alltså utsatta samtidigt som de har utsatt 

andra för övergrepp. I forskning runt behandlingar för sexualbrottslighet är det viktigt att inte 

osynliggöra det ena eller det andra, framförallt när frågan om sexualbrott är så moraliskt och 

politiskt laddad. 

  

 
40 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 23–25. 
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2. Analys 

I det här kapitlet kommer jag analysera de behandlingsmodeller som Statens 

institutionsstyrelse använder vid vård av unga förövare av sexuella övergrepp: Tunagårdens 

modell, STOPPA och STOPPA Bas. Analysen av varje behandlingsmodell är indelat i flera 

underkategorier: bakomliggande faktorer, teoretiskt perspektiv, behandling, och praktisk 

applicering. Jag kommer även ha en underkategori som innefattar övriga kommentarer, som 

är det jag hittar i behandlingarna som bedöms inte passa in i någon av de andra kategorierna. 

Utöver behandlingsmodellerna kommer jag även redogöra för beslutsstödet ERASOR som 

används för att bedöma risken av återfall i sexualbrottslighet. Kapitlet avslutas med en 

presentation av analysresultatet. 

2.1. Rapport från 2002 

Tunagårdens behandlingsmodell är holistisk, och undersöker de bakomliggande orsakerna till 

att ungdomar begår sexuella övergrepp. De sexuella övergreppen sker inte i ett vakuum, utan 

”produceras” av den tillvaron den unge växer upp i. Behandlingsmodellen inriktas därför på 

att identifiera och behandla bakomliggande faktorer. 

 I rapporten konstateras det att målgruppen för Tunagårdens ungdomshem är pojkar i 

åldern 14–20 år.41 I ljuset av detta använder de ett starkt könat språk genom hela rapporten, 

och benämner de unga som ”pojkar” och ”han” – ett stilistisk val som inte används i analysen 

förutom när analysen hänvisar just till pojkarna på Tunagården, eller anses relevant av annan 

anledning (till exempel när maskulinitet diskuteras). 

Bakomliggande faktorer 

Som tidigare nämnt i inledningen kartlägger rapporten från 2002 bakomliggande faktorer till 

sexuella övergrepp utförda av unga personer på både en samhällelig och en individuell nivå. 

Samhällsfaktorerna är en mer accepterande inställning till våld, stor ojämlikhet mellan könen, 

och en förbjudande inställning till sexualitet.42 Samhällsfaktorerna spelar inte in i 

behandlingsmodellen, utan fokus ligger på de individuella faktorerna. 

På individnivå finns fyra faktorer i en persons bakgrund som ökar risken för att begå 

sexuella övergrepp; dessa är erfarenheter av fysisk misshandel, att bevittna fysisk misshandel, 

långa separationer från betydande anknytningspersoner, och alienering från 

 
41 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 29. 
42 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 23. 
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ursprungsfamiljen.43 Utöver dessa fyra finns andra mönster i förövarens bakgrund, såsom 

erfarenheter av kränkningar och att själv ha blivit utsatt för sexuella övergrepp i barndomen.44 

Det finns även speciella riskfaktorer för återfall i sexualbrottslighet, vilka är: låg 

social kompetens, om offret varit en man/pojke, om förövaren haft två eller fler offer, och 

förekomst av avbrutna behandlingsförsök.45 

Teoretiskt perspektiv 

Rapporten kartlägger det teoretiska perspektivet som oftast står till grund för mycket 

forskning inom sexualbrottslighet bland unga. Framförallt handlar det om den 

anknytningsteori som har sin början hos Freuds resonemang kring betydelsen av relationen 

mellan mor och barn för individens förmåga att fungera som en välanpassad vuxen.46 En 

trygg uppväxtmiljö och en trygg relation till vårdnadshavaren, där barnet respekteras och tas 

om hand, är grundläggande för att en individ ska bli trygg i sig själv och sina och andras 

gränser.47 Den psykodynamiska utvecklingsteorin som Tunagårdens behandlingsmodell 

bygger sitt arbete på är stark kopplat till anknytningsteori, men kompletteras med att öva den 

unges existentiella förståelse av sig själv som en person som kan påverka sitt liv, sina 

handlingar och sig själv.48 

 Sexualiteten bestäms också av samhällets inställning till den. Samhällets rådande 

sexualkultur – det vill säga, den uppsättning regler, värden, inskränkningar och tabun – har en 

stark påverkan på sexuella handlingar. Individen upptar sitt samhälles sexualkultur genom 

socialisationsprocessen. Vilka sexuella beteenden som är ”normala” eller inte utvecklas i 

samband med den rådande sexualkulturen.49 Här finns det alltså ett erkännande till att 

samhället påverkar inställningen till sexualitet och sexuella övergrepp – trots att denna del tas 

upp i det teoretiska perspektivet saknas det i behandlingen. 

 Sexuella övergrepp bland unga ses som ett tecken på att deras uppväxt har varit 

otrygg, gränslös, eller kantad med sexuellt avvikande beteende hos anhöriga. En kartläggning 

av flickors och pojkars reaktioner efter att de utsatts för sexuella övergrepp fann att flickor 

 
43 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 23–24. 
44 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 23–25; i rapporten nämns det att i genomsnitt har var 

tredje förövare själv har varit utsatt för sexuella övergrepp. 
45 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 26. 
46 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 14–15. 
47 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 15–16. 
48 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 32. 
49 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 18. 
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bearbetar upplevelsen genom självdestruktiva beteenden, medan pojkar agerar ut på ett 

aggressivt, kriminellt, eller sexuellt sätt. Pojkarnas reaktion tolkades som ett försök att 

upprätta känslan av maskulinitet som kränktes vid övergreppen.50 Den avvikande handlingen 

fyller alltså en funktion av att neutralisera psykiska konflikter, men resulterar i ett 

tvångsmässigt och ångestfyllt upprepningsbehov.51 

I rapporten anmärks att det verkar finnas ett starkt samband mellan perversion och 

aggression/depression. Intressant nog påpekas även ett samband mellan övergreppsbeteende 

och svårigheter med ens könsidentitet.52 Senare nämns det att många av pojkarna på 

Tunagården är osäkra i sin könsidentitet i jämförelse med andra jämnåriga pojkar, som är mer 

tillåtande i att gränserna mellan manligt och kvinnligt suddas ut. Osäkerheten gör att pojkarna 

på Tunagården drar sig till mer stereotypiska maskulina drag, attityder och beteenden.53 

Sambandet mellan övergreppsbeteende och svårigheter i ens könsidentitet bör därför inte 

förstås som att trans- eller ickebinära personer, eller personer som ifrågasätter sin 

könsidentitet, har en större tendens till övergreppsbeteende, utan att övergreppen kan fungera 

som ett sätt för personen att försöka stärka sin maskulinitet. 

Det teoretiska underlaget som behandlingsmodellen använder byggs alltså på 

förståelsen av unga förövare som producerade av sina omständigheter och uppväxt; 

socialisering väger mer än biologiska faktorer. Det nämns däremot att många av ungdomarna 

har en bokstavsdiagnos, men det räknas inte in i det teoretiska underlaget.54 

Behandling 

En viktig del av behandlingen är att förövaren tar ansvar för sina handlingar och bearbetar 

eventuell förnekelse av brottet. För att klara av den skam som kommer av att ha skadat någon 

annan och gjort något tabubelagt, kan många av förövarna förvränga sin 

verklighetsuppfattning för att förklara för sig själva att övergreppet faktiskt var okej. Denna 

förvrängda verklighetsuppfattning kan också göra så att förövaren börjar se sig själv som 

offer i övergreppssituationen, något som de också måste bearbeta och tillslut släppa, då de 

måste ta ansvar för sin roll som förövare.55 

 
50 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 20–21. 
51 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 14. 
52 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 15. 
53 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 40. 
54 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 39. 
55 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 26–27, 43–44. 
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 För att behandla just övergreppsbeteendet måste förövaren lära känna sina 

riskbeteenden och sin ”förövarcykel”, det vill säga den process som leder fram till övergrepp. 

Många gånger är det oförmågan att hantera känslor av ilska eller av att vara kränkt och 

åsidosatt, och reaktionen på de känslorna blir då istället sexuell aggressivitet och 

utagerande.56 En annan del är att ta itu med den unge förövarens sexuella föreställningar, till 

exempel genom att ge hen relevanta kunskaper om sexualitet, tränar på att känna inlevelse 

och empati med offret, och reducera kopplingen mellan sexuell upphetsning och destruktiva 

handlingar.57 

Behandlingen är långvarig – varar rund 2–4 år – och har en holistisk profil, där även 

de bakomliggande faktorerna som inte alltid ses som direkt kopplade till sexualbrottslighet 

behandlas. Det är faktorer som eventuella alkohol- och drogmissbruk, depression och ångest, 

inlärningssvårigheter, och en låg självkänsla. De anses vara stressmoment som bidrar till 

processen som leder fram till övergrepp.58 Att även faktorer som inte är direkt kopplade till 

sexualbrottslighet är positivt för resultaten, men att se dem som stressmoment som bidrar till 

övergrepp ger dem en faktisk koppling till övergreppen; sexuella övergrepp blir ett uttryck 

för den ”explosion” som undertryckta eller överväldigande känslor mynnar ut i. Detta gör att 

sexuella övergrepp nästan omskrivs till ett symptom på missförhållanden snarare än ett 

fenomen i sig självt. 

Under behandlingen och efteråt ska det finnas en stor personkontinuitet i 

behandlingspersonal, och behandlingen ska även innefatta familj, vänner och eventuellt 

arbetsgivare och polis. Detta är för att behandlingen ska finnas med i alla delar av förövarens 

liv även efter att denne skrivs ut. Behandlingsarbetet och informationsflödet ska även vara 

öppet för den unge, för att hen ska känna sig delaktig och inte manipulerad.59 

Praktisk applicering 

Behandlingen appliceras genom miljöterapi/miljöarbete, individuella samtal, gruppsamtal, 

nätverksarbete och äventyrsbehandling. 

 Miljöterapi innebär en kontinuitet i den unges vardagsliv, där förutsägbarhet och 

struktur ger trygghet. Ett mål med miljöterapin är att utveckla samspelet med andra 

 
56 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 27, 49, 52–54. 
57 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 26–27. 
58 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 26–27, 49, 68–71. 
59 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 28. 
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människor och ens sociala kompetens. Både bra och dåligt beteende uppmärksammas och 

återkopplas. Ansvarstagande och kontroll är centralt, och allteftersom den unge mognar 

släpper personalen mer på kontrollen och den unge tar mer och mer ansvar för sig själv och 

sitt beteende. Hen övar sig också på att respektera de regler som finns på institutionen, och att 

respektera sina egna och andras gränser.60 

Miljöarbetet smälter ihop med miljöterapin och innebär att ungdomarna tar del av och 

ansvar för det praktiska arbetet, som matlagning, städning och trädgårdshållning. Istället för 

att personal gör saker åt dem, gör de saker med dem. Aktiviteter planeras, genomförs och 

utvärderas, och de unga lär sig då att handskas med den frustration som kan uppstå när något 

inte går som de planerat.61 

Ansvarstagandet som växer fram i miljöterapin och miljöarbetet är framförallt viktigt. 

Intervjuer med unga förövare visar ett starkt motstånd att göra övergreppen till något 

förklarligt. Ungdomarna beskrev istället övergreppen som olyckshändelser eller något som 

”bara hände”, eller till och med som något som ”drabbade” dem. Övergreppen hamnar då 

utanför förövarens förståelse, och därigenom utanför hens ansvar.62 Detta trivialiserande och 

distanserande är något som tacklas genom att lära den unge att ta ansvar. 

Individuella samtal innebär samtalsterapi, där den unges inre svårigheter bearbetas för 

att minska risken för nya övergrepp. Atmosfären ska präglas av acceptans, öppenhet och 

förståelse, utan att gå över i ursäktande – formellt sett är skuldfrågan redan avgjord, och det 

finns ingen plats i terapin för att debattera den. Den unge tränas att känna till sin livshistoria 

och hur den har lett fram till övergreppen, eftersom det är viktigt att bearbeta de känslor och 

upplevelser hen har. Hen tränas också på att verbalisera sina problem istället för att bara 

agera, vilket senare leder till att hen uppmanas söka hjälp istället för att agera ut. Genom att 

lära känna sig själv och sina reaktioner kan den unge lära sig att känna igen sina 

risksituationer och hur hen ska undvika dem.63 

Ett intressant inslag i de individuella samtalen är närvaron av två behandlare: en 

kvinna och en man. Detta är för att pojkarna på Tunagården ofta har en förvriden bild av vad 

en kvinna respektive man är, och hur samspelet mellan dem kan vara. Att behandlarna möter 

 
60 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 45–46. 
61 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 46. 
62 Tidefors, I. (2010). “Det känns som jag inte har haft nåt riktigt liv än”: fyrtiofem tonårspojkar som har begått 

sexuella övergrepp. Stockholm: Statens institutionsstyrelse, s. 126–128. 
63 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 49–53. 
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varandra med respekt kan vara nytt för den unge.64 Detta inslag visar på en medvetenhet om 

den problematiska synen unga förövare har på kön och könsroller, och även om kvinnosyn 

eller dylikt inte dyker upp som en permanent del av terapins samtal, finns ändå ett subtilt 

försök till att influera den unges attityd. 

Gruppsamtalen är samtalsterapi i grupp, där de unga uppmanas ta initiativ till vilka 

ämnen som diskuteras. Gruppsamtalen ger de unga en chans att känna sig mindre ensamma, 

då de alla har begått sexuella övergrepp – något som annars kan vara en isolerande faktor. De 

unga kan även försöka lösa vissa problem tillsammans, då de ofta har samma 

beteendeproblematik.65 Att finna gemenskap bland andra unga förövare har både för- och 

nackdelar; utanförskap är en av riskfaktorerna för sexuellt utagerande, och därför borde 

gemenskapen bringa en lättnad. Den gör också att det kan vara lättare för de unga att ta 

ansvar för övergreppet, då de inser att andra ”vanliga” personer också har gjort samma sak. 

En förövare blir då inte ett monster, utan en i mängden. Det är den insikten som är tveeggad; 

sexualbrottslingen utesluts ofta från manliga gemenskaper och sammanhang, då förövaren ses 

som ”den Andre mannen” – inte vi, utan dem. Gemenskapen som de unga finner hos 

varandra under gruppsamtalen hade lika gärna kunnat leda till en normalisering av det 

övergreppsbeteende de har – förövaren kan då komma att representera det gemensamma 

istället för ”den Andre”.66 De här potentiella problemen lyfts inte. 

Nätverksarbete beskrivs som en viktig del av behandlingen, då den involverar den 

unges familj och nätverk. Många av ungdomarna kommer från så kallade ”problemfamiljer”, 

och för att minska risken för återfall måste hela familjens problematik utvärderas. Familjen 

ser oftast förövarens sexuella utagerande som en enskild händelse, medan 

behandlingspersonalen ser hens utagerande som en del av ett större sammanhang. Att 

involvera familjen blir avgörande för den unges utveckling, och ofta avgörande för familjens 

hälsa överlag; familjen befinner sig i en kris och i ett nytt sammanhang, och professionellt 

stöd kan hjälpa dem att klara av detta. Om offret för övergreppen är en del av familjen, till 

exempel ett syskon, kan professionell medling hjälpa familjen att hantera den eventuella 

splittring eller fortsatta familjeförhållanden som ligger framför dem. Genom att kartlägga 

 
64 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 50. 
65 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 55–56. 
66 Gottzén & Jonsson (2012), s. 10–12; Andersson, K. (2012). ”Gola aldrig! Pedofilen som undantag”, i: 

Gottzén, L. & Jonsson, R. (red), Andra män: maskulinitet, normskapande och jämställdhet. Malmö: Gleerups, s. 

137–145. 
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familjens beteende, gränser, roller och regler kan behandlingspersonalen även försöka förstå 

vilken funktion övergreppen kan ha fyllt i detta mönster.67 

Den sista aspekten av behandlingen är äventyrsbehandling, där de unga deltar i olika 

praktiska aktiviteter, som paddling, dykning, klättring, et cetera. Målet med 

äventyrbehandlingen är att träna de ungas gränssättning och tillit, och att ge dem bättre 

självkänsla och en inblick i fritids- och föreningsaktiviteter. Att utvecklas i de aktuella 

aktiviteterna innebär förmågan att sätta upp långsiktiga mål och genomföra dem.68 

Behandlingen håller sig nära det teoretiska perspektiv som beskrivs ovan. Den unga 

förövaren har producerats av sin tillvaro, och det är den som måste förändras för att undvika 

återfall. Detta sker både på makroplan, som nätverksarbete, och mikroplan, som de 

individuella samtalen. Behandlingsmodellens mål är att rehabilitera ungdomarna så att de kan 

vara en del av samhället igen, och har angripit de delar av hens liv som varit problematiska 

och det som anses vara riskfaktorer, som social isolering, utanförskap, dålig självkänsla, 

gränslöshet, et cetera. Det kan tyckas anmärkningsvärt att riskfaktorerna som behandlas inte 

är direkt kopplade till sex eller sexualitet, vilket än en gång leder tankarna mot övergrepp 

som ett symptom på missförhållanden snarare än ett fenomen för sig. Behandlingen går ut på 

att hantera impulsen, då impulsen inte ses som föränderlig. 

Det finns inget direkt försök till att ta itu med de bakomliggande faktorerna som 

befinner sig på samhällsnivå. Det som påtalas är att ungdomarna har en skev bild av vad som 

är manligt och kvinnligt, men behandlingspersonalen utmanar inte detta direkt utan har ett 

mer subtilt tillvägagångssätt; dock är det värt att notera en binär uppfattning om kön präglar 

hela rapporten. 

Övriga kommentarer 

I rapporten påpekas det att många studier har svårigheter med att dra en gräns mellan ett barn 

med sexuella beteendeproblem och en ung förövare. Dels beror på en tendens att se den 

unges övergrepp som sexuellt experimenterande, dels på att barns sexuella beteende är 

tabubelagt. Barn har en naturlig nyfikenhet på världen, vilket inkluderar sina egna och andras 

kroppar. Att dra en gräns för vad som är okej eller inte kan vara komplicerat, framförallt 

eftersom det ofta skiljer sig mellan olika kulturer och familjer.69 När ett barn påvisar ett 

 
67 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 58–63. 
68 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 65–66. 
69 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 18–22. 
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problematiskt sexuellt beteende kopplas det oftast samman med annan beteendeproblematik, 

vilket kan resultera i att de åtgärder som sätts in är för generella och inte fokuserade på 

sexuella övergrepp; detta gör att tidigt preventivt arbete inte verkställs.70 

Det är värt att uppmärksamma en uppfattning som rapportens författare har, vilket är 

att den unge förövaren har en livslång kamp framför sig. De menar att unga förövare inte kan 

bli riktigt botade, utan måste kämpa mot sitt övergreppsbeteende och sina impulser livet ut.71 

Detta säger någonting viktigt om deras syn på unga förövare, nämligen att deras 

övergreppsbeteende är outrotligt. De pekar inte på biologiska eller mentala faktorer, utan på 

socialiseringen som den unge förövaren har växt upp med – socialiseringen ses dock som lika 

oföränderlig som till exempel biologi. 

2.2. STOPPA och STOPPA: Bas 

STOPPA och STOPPA Bas – förkortning av Start Teori Och Praktik Paus Avslut – är två 

program som byggs på samma material och samma principer. Skillnaden ligger i hur 

omfattande programmen är: STOPPA beräknas ta cirka 18 månader, medan STOPPA Bas 

genomförs på 4–6 månader. STOPPA Bas riktas framförallt till ungdomar som har en måttlig 

risk för återfall, medan STOPPA riktas mot ungdomar med högre återfallsrisk.72 

Bakomliggande faktorer 

En hel del av riskfaktorerna för att utveckla övergreppsbeteende återfinns även hos ungdomar 

som begår icke-sexuella brott av grövre sort, och det understryks att likheterna mellan 

grupperna är fler än skillnaderna. Sexualbrottslighet är i många fall (men inte alla) är en del 

av ett bredare antisocialt beteende.73 Det förövare och icke-förövare ofta har gemensamt är 

problematiska familjeförhållanden, dålig känsloreglering, höga grader av frånvaro från skolan 

och undermåliga utbildningsresultat. De gör även debut i kriminalitet vid en tidig ålder, och 

har antisociala attityder, värderingar och kamrater.74 

 Trots att likheterna mellan grupperna finns det vissa riskfaktorer som är specifika för 

unga som begår sexuella övergrepp. De har till exempel i högre utsträckning själva blivit 

utsatta för sexuella övergrepp eller sexuellt våld, har tidigt börjat konsumera pornografi, har 

sämre social kompetens, och uppvisar mer sexuell upptagenhet eller hypersexualitet. De har 

 
70 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 25–26. 
71 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 26. 
72 Vägledning (2018), s. 14. 
73 Vägledning (2018), s. 5–6. 
74 Vägledning (2018), s. 5. 
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också mer avvikande sexuella intressen, som till exempel prepubertala barn eller förnedrande 

våldsanvändning.75 Utöver detta har de också i högre utsträckning attityder som stödjer 

sexuellt våld, samt hypermaskulina/kvinnofientliga attityder. En amerikansk studie visade att 

manliga collegestudenter som självrapporterade övergreppsbeteende hade under 

uppföljningsperioden inte upprepat detta, och deras attityder som stödjer sexuella övergrepp 

hade minskat i relation till att deras jämnåriga inte uppfattades stödja sexuella övergrepp.76 

 De bakomliggande faktorerna kan i viss mån delas upp i två kategorier av unga som 

begår sexuella övergrepp, även om de har grupperna ska anses vara löst sammanhållna med 

viss variation inom varje grupp. Kategorisering sker utifrån val av offer, det vill säga om 

offret är ett barn yngre än 12 år och minst fyra år yngre än förövaren, eller om offret är 

jämnårig/äldre. Uppskattningsvis har var tionde ung person som begår sexuella övergrepp 

förgripit sig på ett barn yngre än 12. Oftast sker detta upprepade gånger under en längre tid 

och inom familjen, till exempel är offret ett syskon. Offren är också i högre utsträckning 

pojkar. Den här kategorien av förövare är oftare socialt isolerade, har själva blivit utsatta för 

sexuella övergrepp, och det är vanligare att de har en eller flera parafila störningar (det vill 

säga, diagnosticerade sexuella avvikelser).77 

 Ungdomar som har förgripit sig på en jämnårig eller vuxen person har ofta en icke-

sexuell kriminell bakgrund utöver de sexualbrott hen har begått. Det är ytterst ovanligt att 

övergreppen sker inom familjen, och det är relativt vanligt att övergreppen sker i grupp (alltså 

med två eller fler samtidiga förövare). Motiven till de här sexuella övergreppen är inte 

primärt sexuella, utan fyller en annan funktion. Övergrepp som begås i grupp har mer med 

det sociala samspelet mellan förövarna att göra, och bidrar till ökad sammanhållning och 

delaktighet. Det är ett sätt för förövarna att positionerna sig socialt genom manlig social 

dominans och hypermaskulinitet i form av kontroll och förnedring.78 För den här gruppen har 

de bakomliggande faktorerna en starkare social karaktär än förgående grupp. 

 Det finns en viss spänning närvarande i materialet, där unga förövare av sexuella 

övergrepp på en gång karaktäriseras som lika icke-sexuella brottslingar, där få skillnader 

finns, och förövaren då inte är unik i sin psykologi. Samtidigt uppmärksammas skillnaden i 

förövartyper, som beskrivs ovan. Den första gruppen – som förgriper sig på yngre barn – är 

 
75 Vägledning (2018), s. 6. 
76 Vägledning (2018), s. 6. 
77 Vägledning (2018), s. 6. 
78 Vägledning (2018), s. 7. 
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patologiserade i högre grad än den andra gruppen, som förgriper sig på jämnåriga eller äldre 

personer. Den första gruppen kännetecknas genom den övergreppshistorik som även anses 

förhöja risken för återfall, som avvikande sexuella intressen eller att offret var en pojke, 

medan den andra gruppen tillskrivs en mer social komponent i övergreppen. Materialet vill på 

en gång säga att förövare är som vilken ung kriminell som helst, samtidigt som en grupp 

antyds vara mindre rehabiliteringsbara. 

Teoretiskt perspektiv 

Den teoretiska grunden för STOPPA-programmen bygger på flera olika studier som har 

identifierat kritiska faktorer för att en behandling ska vara effektiv. De faktorerna är att 

behandlingen är multimodal och följer RBM-principerna (Risk, Behov och Mottaglighet). Att 

behandlingen är multimodal innebär att den vänder sig till flera olika delar av individens 

beteenden, liv och livssituation. Tanken är att en ung förövare ”produceras” av sina 

omständigheter och sin uppväxt, likt Tunagårdens behandlingsmodell. En gynnsam 

vardagsmiljö där individen kan handskas med sina problem på ett passande sätt är därför 

målet och en del av behandlingen.79 

RBM bygger på tre principer: risk (vem ska prioriteras till återfallsförebyggande 

insatser?), behov (vad bör den återfallsförebyggande insatsen innehålla?) och mottaglighet 

(hur ska insatserna genomföras?). Riskprincipen innebär att de med medelhög till hög risk för 

återfall bör prioriteras, behovsprincipen innebär att insatserna ska fokusera på det som 

omedelbart influerar återfallsrisk (som till exempel dålig impulskontroll eller attityder som 

stödjer kriminalitet), och mottaglighetsprincipen anpassar hur insatserna genomförs efter 

individens förutsättningar.80 

Behandling 

STOPPA-programmen bygger på flera olika behandlingsformer, huvudsakligen Dialektisk 

beteendeterapi (DBT), men även Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Motiverande samtal 

(MI).81 DBT, KBT och MI är alla etablerade terapiformer som ska förändra patientens liv på 

ett helhetligt sätt; tillsammans ska behandlingspersonal och patient bearbeta de underliggande 

 
79 Jörgensen, M., Hallqvist, M., & Kizil, F. (2018). STOPPA Bas: Start Teori Och Praktik Paus Avslut – 

Manual. Uppsala: SiS Ungdomshem Bärby, s. 10. 
80 Kriminalvården (u.å). RBM: risk-, behovs- och mottaglighetsprinciperna; Jörgensen, Hallqvist & Kizil 

(2018), s. 10. 
81 Vägledning (2018), s. 4; Jörgensen, Hallqvist & Kizil (2018), s. 10. 
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svårigheter som finns i den senares liv.82 MI har som mål att motivera patienten till 

förändring, och stärka hens känslor av att vara värdefull och ha självtillit; det finns även ett 

fokus på att stärka hens kapacitet för samarbete, empati och jämlikhetstänk.83 

Målet med STOPPA-programmen är att minska återfallsrisken hos ungdomarna 

genom att behandla de dynamiska riskfaktorerna från beslutsstödet ERASOR (se 2.3. 

ERASOR nedan), och upprätta en återfallspreventiv plan (stopp-plan). Utöver detta etableras 

en stödplan i den unges nätverk för att hen ska få stöd att upprätthålla sin stopp-plan.84 

Eftersom ungdomarnas problemområden skiljer sig åt och varje stopp-plan är skräddarsydd 

efter var och ens behov, blir behandlingen väldigt individuell, men några övergripande 

likheter finns. 

På grund av behandlingsprogrammens avstamp i DBT har de en pedagogisk profil, 

där den unge får ta del av inlärningsteori och pedagogiskt material som ska hjälpa dem 

etablera en stopp-plan. Den unge är alltså själv involverad i alla steg av behandlingen, och 

hens närmaste anhöriga blir också involverade genom nätverksarbete och utvecklandet av en 

stödplan.85 Behandlingen genomsyrar vardagen under tiden den unge bor på institution, med 

betoning på en behandlingsvänlig miljö. Detta sker genom att behandlingspersonal är 

empatisk och validerande, utan att ursäkta det den unge har gjort – värme och genuinitet ska 

vara närvarande tillsammans med rakhet och lämplig gränsdragning. Behandlingspersonalens 

beteende och handlingar ska även vara förutsägbara och passande för att skapa en trygg 

miljö.86 

Eftersom sexuella övergrepp som begås av unga personer anses vara en del i en större 

beteendeproblematik eller brister i den unges tillvaro, är det sådan som bearbetas i 

behandlingen. Den unge får de verktyg hen behöver för att känna igen och hantera de 

problem hen har, till exempel bristande känsloreglering eller socialt relaterade svårigheter 

som dålig impulskontroll, social isolering, eller aggressivitet. Även sexualspecifik 

problematik, som exempelvis ett tvångsmässigt intresse av sex, kan delvis förstås som ett 

uttryck för bristande känsloreglering.87 Här finns, likt rapporten från 2002, en förståelse av 

 
82 Vägledning (2018), s. 15–16. 
83 Statens institutionsstyrelse (4 september 2020). MI - Motiverande samtal. https://www.stat-inst.se/var-

verksamhet/vard-och-behandling/mi---motiverande-samtal/ (hämtad 07-05-2021). 
84 Jörgensen, Hallqvist & Kizil (2018), s. 6. 
85 Vägledning (2018), s. 15–16; Jörgensen, Hallqvist & Kizil (2018), s. 10, 13. 
86 Vägledning (2018), s. 20–21. 
87 Vägledning (2018), s. 15–16. 
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sexuella övergrepp som ett symptom snarare än ett fenomen, men det går inte riktigt lika 

långt; istället är det de bakomliggande faktorerna som ses som symptom. 

Praktisk applicering 

Den praktiska appliceringen av behandlingen sker genom fyra så kallade ”behandlingsspår” 

som löper parallellt med varandra; vardagsmiljöspår, färdighetsspår, individuellt 

behandlingsspår, och nätverksspår. Vardagsmiljöspåret innebär att personer i den unges 

vardagsliv ska stärka behandlingsmotivationen och hjälpa hen utveckla färdigheter och möta 

problembeteenden. Vardagsmiljöspåret pågår från behandlingens början till dess slut, och är 

ett sätt att fläta in behandlingen i den unges vardag, och kommer därför inte analyseras mer 

ingående.88 

Färdighetsspåret går ut på att lära ut vissa färdigheter som upplevs frånvarande hos 

den unge, och sker gärna i grupp. Färdighetslövningarna byggs upp genom informerande 

samtal, en eller flera praktiska övningar, och till sist reflektion och diskussion.89 En färdighet 

som lärs ut är om samtycke, genom den så kallade samtyckeskompassen. 

Samtyckeskompassen är ett verktyg för att avgöra om det finns samtycke i en sexuell 

situation och har fyra delar: körsignaler (det vill säga, ett aktivt ”ja” istället för avsaknaden av 

ett ”nej”), ärlighet, lika makt, och rätt att ändra sig. De praktiska övningarna kan vara att 

behandlaren ger de unga i uppgift att undersöka om hen vill ge dem sin penna; de frågar, hen 

säger ja men signalerar med kroppsspråk att hen inte vill ge den, till exempel genom att hålla 

hårt i pennan. Övningen kan också vara att gruppen ska visa hur en person ser ut när hen blir 

våldtagen, och behandlaren har en slät ansiktsmimik för att visa att många som utsätts för 

sexuella övergrepp fryser och ”stänger av”. Efter övningarna diskuterar de situationen, och 

försöker reda i vad samtycke är eller inte. Ungdomarna får sedan en läxa att studera en 

sexscen i en film, serie eller bok och försöka avgöra om samtycke finns utifrån 

samtyckeskompassen.90 Det kan tyckas märkligt att undervisa de unga om samtycke som om 

de inte vet att övergrepp begås – framförallt om offret är väldigt ungt eller närstående. 

Samtidigt är de delar av samtycke som tas upp i samtyckeskompassen sådant som unga 

personer kan betrakta som en gråzon, som aktiva körsignaler eller maktskillnader, och inte 

 
88 Vägledning (2018), s. 17–18; Jörgensen, Hallqvist & Kizil (2018), s. 7, 47–52. 
89 Jörgensen, Hallqvist & Kizil (2018), s. 12–13. 
90 Jörgensen, Hallqvist & Kizil (2018), s. 13–15. 
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grundläggande som ja/nej. Trots detta finns det en viss problematik att reducera sexuella 

övergrepp till en fråga om ovisshet, framförallt i de fall övergreppen har varit långvariga. 

Under färdighetsspåret får ungdomarna också lära sig om känslor, tankar, reaktioner 

och handlingar, och hur de alla hör ihop och leder till en ny kedja av känslor, tankar, 

reaktioner och handlingar. Att utbilda ungdomarna om något så pass grundläggande kan te 

sig infantiliserande, men senare i färdighetsspåret kopplas det här direkt till sexuella 

tändningsmönster och övergreppsbeteende. En större förståelse för hur tankar, känslor och 

reaktioner påverkar varandra gör att ungdomarna lär sig att skilja på impuls och handling, och 

lär sig att en del tankar och reaktioner är viljestyrda medan andra inte är det; till exempel är 

associationer till sex inte viljestyrda, medan en sexuell fantasi är det.91 En del känslor, tankar, 

reaktioner och handlingar tänks bana väg för sexuella övergrepp; till exempel kan känslor av 

hjälplöshet eller kränkning leda till ett behov av makt och kontroll, vilket förövaren upplever 

att hen får genom att begå ett övergrepp.92 

Sexualbrott har oftast inte en enda orsak, men några steg som anses leda fram till 

sexualbrott räknas upp (se Bilaga 2). Här inkluderas utvecklingen av sexuellt intresse under 

puberteten, där riskfaktorer som parafilier eller sexuell upptagenhet kan utvecklas; även 

omgivningens värderingar inkluderas, det vill säga det en lär sig från samhället, familj och 

vänner, samt våldtäktsmyter och nedvärderande syn på kvinnor eller andra utsatta grupper. 

De två stegen som ges mest vikt är dock det som kallas medfödd sårbarhet, som ADHD, 

intellektuell funktionsnedsättning eller temperamentsproblem, och invaliderande omgivning, 

det vill säga en uppväxt kantad av konflikt, missbruk eller våld och försummelse; hit räknas 

även erfarenheter av att bli misshandlad eller bevittna misshandel.93 Här står alltså 

fysiologiska och socialiseringsbaserade riskfaktorer än en gång i centrum för sexualbrott, 

även om strukturella problem påtalas. 

Det individuella behandlingsspåret sker genom samtalsterapi. Genom att göra en 

kedjeanalys av de tankar, känslor, reaktioner och handlingar som ledde fram till övergreppet 

kan den unges specifika problembeteenden identifieras och behandlas; resultatet av 

kedjeanalysen, i relation till de riskfaktorer som identifierats med ERASOR, gör att 

ungdomen och behandlaren tillsammans kan skapa en stopp-plan för att förebygga återfall, 

samt försöka bearbeta de känslor och tankar som anses ligga bakom den unges 

 
91 Jörgensen, Hallqvist & Kizil (2018), s. 15–25. 
92 Jörgensen, Hallqvist & Kizil (2018), s. 25–26. 
93 Jörgensen, Hallqvist & Kizil (2018), s. 26–27, 90. 
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övergreppsbeteende.94 En del av stopp-planen är att bygga upp en framtidsplan för att planera 

och förbereda den unge på hur hens liv kommer se ut det närmaste halvåret/året efter avslutad 

behandling.95 Behandlingen riktar sig alltså både framåt och bakåt i den unges liv. 

I det individuella behandlingsspåret utvecklar den unge och behandlaren även en 

självskyddsplan, vilket också är ett steg av stopp-planen. Självskyddsplanen går ut på att 

hantera det sociala stigma som sexualbrott medför. Eftersom sexuella övergrepp är 

stigmatiserade kan förövaren bli utfryst från samhället, eller utsatt för hot eller våld. Social 

exkludering och isolering är riskfaktorer för att återfalla, och anses vara behandlingsstörande. 

Risken för återfall kan öka genom social isolering och utfrysning, istället för att motivera till 

förändring. Behandlaren och den unge kartlägger olika situationer där det finns risk att den 

unges övergreppshistorik avslöjas, och övar genom rollspel hur dessa situationer bör 

hanteras. Ett exempel är hur den unge ska tänka kring relationer och kontakter: i ytliga 

relationer bör ämnet undvikas helt och hållet, medan hen i nära relationer uppmanas att byta 

ut brottet hen vårdades för till exempelvis misshandel – här ska den unge alltså använda sig 

av en vit lögn eller otydliggörande. I mycket nära relationer uppmanas istället den unge att 

undersöka om personen är lämplig att berätta för, sedan kan hen gradvis öppna upp om sitt 

förflutna.96 Som utomstående kan det kännas olustigt att läsa om de här rekommendationerna, 

då många inte vill associera med förövare och det finns en vilja att veta vem som har begått 

ett övergrepp för att kunna undvika denne. Forskningen säger däremot att social exkludering 

inte hjälper att förhindra brott, men att det istället minskar möjligheten för återanpassning och 

ökar risken för återfall. Det är viktigt att inte lägga in för mycket moraliska värderingar i 

behandlingen, framförallt då den riktar sig till förövaren, utan att se till forskningen för vad 

som är effektivt.97 

Nätverksspåret innebär att anhöriga involveras i behandlingen genom utvecklingen av 

en stödplan. Detta är ett sätt för de närmsta anhöriga att hjälpa den unge att upprätthålla sin 

stopp-plan. De anhöriga får färdighetsträning i hur de stöttar den unge samt hur de ska 

undvika högrisksituationer. Ett exempel på att undvika högrisksituationer är om den unges 

stopp-plan inkluderar att hen inte ska umgås med eller spana efter barn, kan den anhörige 

 
94 Jörgensen, Hallqvist & Kizil (2018), s. 30–33. 
95 Jörgensen, Hallqvist & Kizil (2018), s. 35. 
96 Jörgensen, Hallqvist & Kizil (2018), s. 34. 
97 Human Rights Watch. (September 2007). No Easy Answers: Sex Offender Laws in the US. Volym 19, nr 4. 



28 

 

hjälpa genom att promenera med den unge till skolan och se till att de går en omväg för att 

inte passera förskolor eller lekplatser.98 

En intressant del av nätverksspåret är att de anhöriga ges information om myter kring 

sexualitet och sexualbrott, om det anses behövas. Myterna är framförallt inriktade på vem 

som är förövare och vem som är offer; den stereotypiska överfallsvåldtäkten i en mörk park 

utförd av en främling ifrågasätts med hjälp av statistik från BRÅ. En del myter om förövare, 

som att det alltid är en enstöring eller en invandrare, avfärdas som rena myter, medan andra, 

som att förövaren alltid hatar kvinnor eller själv har blivit utsatt för sexuella övergrepp, 

utvecklas med att det är en riskfaktor som finns närvarande hos en del förövare, men inte alla. 

Myter om offret inkluderar saker som kön, hur och om offret kämpade emot, och 

skuldbeläggning; det understryks att det aldrig är den utsattes fel, att alla kan vara offer 

oavsett kön eller ålder, och att avsaknaden av aktivt motstånd inte betyder samtycke.99 De här 

myterna kan göra det svårt för anhöriga att acceptera vad den unge har gjort, och då kan de ha 

svårt att vara ett effektivt stöd. Inkluderingen av detta moment visar att det finns en 

medvetenhet om hur samhället ser på sexualbrottslighet och vem som är förövare/offer, och 

vikten av att motarbeta dessa attityder; en felaktig bild av hur ett sexualbrott eller motstånd 

ska se ut, och vem som ”kan” vara förövare/offer, kan göra att en del individers sexuella 

beteendeproblematik slätas över, eller att den som har blivit utsatt för ett brott inte tas på 

allvar. 

En av myterna som behöver ett speciellt omnämnande är myten ”en gång 

våldtäktsman, alltid våldtäktsman”. Manualen betonar att majoriteten av unga som begår 

sexuella övergrepp inte återfaller i sexualbrottslighet, utan endast 3–10% ungdomar beräknas 

återfalla – däremot är risken för återfall i övrig kriminalitet mycket högre. Det betonas även 

att det är viktigt att se övergreppet som ett beteende, vilket betyder att en ska se den unge 

som någon som har begått ett övergrepp, snarare än någon som är en förövare. Offentlig 

skambeläggning leder till social isolering, vilket är en av riskfaktorerna till återfall och 

innebär att problematiken förvärras.100 Det här visar att det finns en annan syn på förövare i 

nuläget, jämfört med rapporten från 2002; det markeras flera gånger i manualen och 

vägledningsdokumentet att återfall i sexualbrott är ovanligt för unga som får behandling, och 

 
98 Jörgensen, Hallqvist & Kizil (2018), s. 42–43. 
99 Jörgensen, Hallqvist & Kizil (2018), s. 40–41. 
100 Jörgensen, Hallqvist & Kizil (2018), s. 41. 
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att det inte påverkar den unges identitet. Det finns en större framtidstro och positiv inställning 

till att den unges problematik kan förändras. 

Övriga kommentarer 

Till skillnad från rapporten från 2002 används ett könsneutralt språk i både manualen och 

vägledningsdokumentet, men det noteras att det främst är pojkar som är unga förövare.101 

 I vägledningsdokumentet ägnas ett par sidor kring kunskapsöversikt av sexualbrott 

och återfallsprevention, där flera olika kunskapssammanställningar presenteras. Det som 

kommer fram är att forskningen är väldigt begränsad, och att vi i dagsläget inte vet exakt vad 

som fungerar, men att det multimodala tillvägagångssättet som STOPPA-programmen 

använder visar god prognos. Det noteras även att behandlingarna för unga förövare är 

annorlunda jämfört med behandling av vuxna förövare, då de skiljer sig åt; eftersom 

ungdomen fortfarande utvecklas är hen extra känslig för omgivningens signaler, samt är hens 

sexuella preferenser inte lika etablerade och kan därför påverkas. Utöver detta noteras att de 

testosterondämpande läkemedel som ibland används hos vuxna förövare inte bör användas på 

unga, då det inte finns tillräckligt vetenskapligt stöd för behandlingen och risken för 

permanenta bieffekter anses vara för stor.102 Erkännandet att kunskapen om sexualbrott och 

återfallsprevention är begränsad ger behandlingsmodellerna tyngd, då de är öppna för 

utveckling och förändring. 

2.3. ERASOR 

ERASOR – Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism – är ett oberoende 

beslutsstöd som Statens institutionsstyrelse använder för att bedöma risk för återfall i 

sexualbrottslighet. Stödet används också för att planera behandlingen, där den enskildes 

specifika riskfaktorer kartläggs och insatserna anpassas därefter, och deras mottaglighet för 

behandling mäts. Individer med hög återfallsrisk kan på detta sätt identifieras och 

prioriteras.103 ERASOR mäter en rad olika riskfaktorer som sedan summeras, dock är det inte 

totalpoängen av dessa som avgör risknivån personen anses befinna sig på. Riskfaktorerna 

betraktas i kombination med en övergripande klinisk bedömning som tar hänsyn till flertalet 

olika risk- och skyddsfaktorer, samt fallspecifika riskfaktorer.104 

 
101 Vägledning (2018), s. 5. 
102 Vägledning (2018), s. 11–12. 
103 Vägledning (2018), s. 8–9. 
104 Vägledning (2018), s. 9. 
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 De 25 riskfaktorerna som utvärderas genom ERASOR är grupperade i fem områden: 

• Sexuellt intresse, attityder och beteenden 

• Sexuell övergreppshistoria 

• Psykosocialt fungerande 

• Familjens/omgivningens fungerande 

• Behandling 

De två första områdena (sexuellt intresse, attityder och beteenden, samt sexuell 

övergreppshistoria) kommer diskuteras nedan, då de är mest relevanta för den här uppsatsens 

analys (se Bilaga 1 för det fullständiga formuläret för ERASOR).105 

Riskfaktorerna som ERASOR mäter delas upp i statiska och dynamiska. Nio av 

riskfaktorerna räknas som statiska, det vill säga oföränderliga, och 16 räknas som dynamiska, 

det vill säga att de har potential att förändras. De statiska riskfaktorerna avser i stora drag 

individens övergreppshistorik, som vem offret var och hur våldsamt övergreppet var, vilket 

förstås inte går att förändra. De dynamiska faktorerna är allt från bristande känsloreglering 

och stressig hemmiljö, till sexuellt avvikande intressen eller attityder som stödjer sexuella 

övergrepp – de ses som potentiellt förändringsbara, vilket visar en större framtidstro än 

rapporten från 2002; där antas förövaren behöva kämpa mot sina impulser resten av livet, 

medan vägledningsdokumentet och manualen inte förutsätter en livslång kamp. Eftersom 

STOPPA-programmen tacklar de individuella problem som anses vara problemområden när 

en ung förövare har värderats med ERASOR, har de också en mer positiv inställning till 

sexualbrott som en impuls som har potential att utplånas. 

De riskfaktorer som räknas in i det första området (sexuellt intresse, attityder och 

beteenden) är fyra: avvikande sexuella intressen, tvångsmässigt intresserad av sex, attityder 

som stödjer sexuella övergrepp, och ovilja att förändra avvikande sexuella intressen/attityder. 

De två förstnämnda, avvikande sexuella intressen och tvångsmässigt intresse av sex, är saker 

den unge inte kan styra över utan hjälp, och oförmågan att kontrollera dem kan leda till 

återfallsrisk. De två sistnämnda däremot, attityder som stödjer sexuella övergrepp och ovilja 

att förändra avvikande sexuella intressen/attityder, är viljestyrda och den unge själv 

bestämmer hur mycken hen vill att behandlingen ska fungera. Intressant nog antyder 

formuleringen här att attityder som stödjer sexuella övergrepp är en avvikande attityd, vilket 

 
105 Vägledning (2018), s. 8–9. 
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går emot den feministiska förståelsen av våldtäktskultur, som diskuteras i teoridelen (se 1.4 

Teoretiskt ramverk) – den strukturella och samhälleliga acceptansen av sexuella övergrepp 

erkänns alltså inte. 

De riskfaktorer som räknas in i det andra området (sexuell övergreppshistoria) är nio, 

och är de som kallas för statiska: någonsin sexuellt ofredat två eller fler offer, någonsin 

sexuellt ofredat samma offer mer än en gång, tidigare påföljder för sexuella övergrepp, hot 

om eller användning av övervåld/vapen vid sexövergrepp, någonsin sexuellt ofredat barn, 

någonsin sexuellt ofredat okänd person, ospecifika val av offer för sexuellt ofredande, 

någonsin sexuellt ofredat någon person av manligt kön, och varierade sexuella 

övergreppsbeteenden. De här riskfaktorerna är oföränderliga då de handlar om hur ett 

övergrepp har begåtts, men de ger viktig information om förövaren. I många fall ses 

övergrepp som ett symptom på annan problematik, som impulskontroll eller att själv ha blivit 

utsatt, men de här beteendena är annorlunda. Beteenden som upprepade övergrepp men 

ospecifika offer, experimentering med olika sorters övergreppsbeteenden, eller tidigare 

återfallsinsatser som visat sig vara ineffektiva, kan peka på att övergreppen i sig är målet. 

Detta innebär att det kan bli svårt identifiera och förhindra riskbeteenden/risksituationer, då 

de är varierande. 

2.4. Resultat av analysen 

Det finns både likheter och skillnader mellan den äldre behandlingsmodellen och STOPPA-

programmen. Rapporten från 2002 innehåller mycket mer specifik teori om till exempel 

anknytningsteori och sexualutveckling, medan STOPPA-programmen har ett större fokus på 

olika behandlingsmetoder, till exempel DBT. STOPPA-programmen verkar också innefatta 

mer praktiska övningar med specifika situationer, till exempel samtyckesövningar. De 

övningar som fanns i Tunagårdens behandlingsmodell är mer diffusa, och den unge ges mer 

utrymme att själv styra övningar och samtal. 

En intressant skillnad som inte påtalas är behandlingarnas tidsomfattning. Den 

tidigare behandlingsmodellen som utvecklades på Tunagården sträckte sig över 2–4 år, 

medan STOPPA-programmen som används i dagsläget är betydligt kortare; STOPPA tar 

cirka 18 månader (det vill säga 1,5 år) och STOPPA Bas tar runt 4–6 månader. Det framgår 

inte vad anledningen till denna förändring är, om det beror på brist av tid och resurser eller 

om det visade sig att isoleringen inne på institution inte bra för den unges sociala utveckling.  
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Den strukturella aspekten av sexuella övergrepp tas upp i både rapporten från 2002 

och dokumenten som redogör för STOPPA-programmen/ERASOR. I rapporten togs den upp 

som en bakomliggande faktor på samhällsnivå, men påtalades inte direkt i behandlingen 

utöver att de ungas syn på relationen mellan män och kvinnor utmanades i terapimöten med 

behandlingspersonal bestående av en man och en kvinna. I vägledningsdokumentet och 

manualen är det strukturella perspektivet mycket mer närvarande, framförallt på grund av 

inkluderingen av beslutsstödet ERASOR. Saker som avvikande sexuella intressen, tidig debut 

i pornografikonsumtion, nedvärderande syn på kvinnor och andra sexuella minoriteter, 

hypermaskulinitet, samt attityder som stödjer sexuella övergrepp är alla listade som både 

bakomliggande faktorer och riskfaktorer för återfall. Det är en markant skillnad i jämförelse 

med rapporten från 2002, vilket visar att teoretiska perspektiv på strukturella aspekter av 

sexuella övergrepp blir mer och mer accepterade. Däremot implementeras inte de strukturella 

aspekterna direkt i behandlingens grundläggande upplägg, utan tas upp i individuella 

behandlingsplaner om den unge anses ha problematiska värderingar, attityder eller 

tändningsmönster; det visar att de strukturella aspekterna av sexuella övergrepp ändå endast 

betraktas som ett problem för vissa individer. 

Något som förvånade var avsaknaden av direkta diskussioner om pornografi och dess 

roll i att skapa avvikande sexuella intressen, eller ens vad som kategoriseras som avvikande. I 

rapporten från 2002 nämns våldspornografi kort som en del av utvecklingen mot 

övergreppsbeteende i presentationen av det teoretiska perspektivet, och pornografi i 

allmänhet tas upp när gränslöshet diskuteras, då de använder ett exempel när en ung pojke har 

konsumerat pornografiska filmer tillsammans med sin mamma.106 I vägledningsdokumentet 

och manualen räknas tidig exponering för och överdriven konsumtion av pornografi som en 

riskfaktor och något som gör en person mer sårbar för att utveckla övergreppsbeteende.107 

Trots erkännandet av pornografins roll som bakomliggande faktor reflekteras inte detta i 

någon av behandlingsmodellerna. Det finns inget som tyder på att behandlingspersonalen 

påtalar pornografi, dess utbredning och koppling till utvecklingen av tändningsmönster och 

sexuella preferenser, eller problematiseringen av de bilder, förväntningar och värderingar 

som framställs i pornografi – varken i gruppbehandlingarna eller de individuella samtalen. 

Utöver avsaknaden av diskussioner kring pornografi, finns det heller ingen 

problematisering av definitionen av de sexuella avvikelser som räknas upp som en riskfaktor. 

 
106 Jeppsson, Tidefors Andersson & Löwdahl (2002), s. 14, 58–59. 
107 Vägledning (2018), s. 5–6; Jörgensen, Hallqvist & Kizil (2018), s. 41, 102. 
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Förutom dragning till prepubertala barn definieras avvikande sexuella intressen som sexuell 

dominans och förnedrande våldsutövning, men det finns ingen diskussion om hur dessa 

avvikande intressen och tändningsmönster blir mer och mer normaliserade – och 

pornografins del i den normaliseringsprocessen. 2000 beräknades det att hälften av alla 

tolvåriga pojkar i Sverige någon gång hade konsumerat pornografisk film, något som bara har 

ökat då förhöjd internetanvändning gör pornografi mer lättillgängligt.108 Typen av pornografi 

unga konsumerar eskalerar även i form av grovhet, och förnedrande och våldsamma inslag i 

pornografin blir allt vanligare, vilket formar de ungas tändningsmönster.109 Hur hanterar 

behandlingspersonalen att det som är avvikande är det nya normala? Feministiska teoretiker 

har länge sett förhållandet mellan ”normal” sexualitet och övergrepp som en fråga om 

gradskillnader snarare än artskillnader; manlig dominans och kontroll är så erotiserad att våld 

och övergrepp inte till fullo kan ses som avvikande i ett patriarkalt samhälle.110 När våld och 

övergrepp blir till ett naturligt uttryck för ”normal” sexualitet kommer gränsen suddas ut 

ytterligare, och personers tändningsmönster kommer anpassas efter detta. Det finns ingen 

diskussion om det här i det material jag har analyserat, vilket jag menar absolut är en 

reflektion av ett samhällsproblem. 

I min analys har jag noterat en markant skillnad i synen på förövare mellan den äldre 

behandlingsmodellen och de som är aktuella idag. I rapporten från 2002 anses förövaren vara 

producerad av sin uppväxt och sina omständigheter, men förväntas inte kunna förändras; 

istället förutsätts en livslång kamp mot den outplånliga impulsen att begå övergrepp. I det 

senare materialet från 2018 är synen väldigt annorlunda; förövaren ses fortfarande som 

producerad av sin uppväxt och sina omständigheter, men det understryks gång på gång att 

återfall i sexualbrottslighet är ovanlig, att unga förövare av sexuella övergrepp inte skiljer sig 

alltför mycket från andra kriminella ungdomar, och övergreppsbeteendet är just ett beteende 

som kan ändras. Detta visar att inkluderingen av ett strukturellt perspektiv på sexuella 

övergrepp resulterar i en positivare syn på förövare, utan förväntningar om en livslång kamp.  

 
108 Nyman, A., Risberg, O. & Svensson, B. (2001). Unga förövare: sexuella övergrepp och behandling. 

Stockholm: Rädda barnen, s. 71–73; Lundberg, R. (2018, 3 juli). Var fjärde pojke tittar på porr dagligen. SVT 

Nyheter. https://www.svt.se/kultur/var-fjarde-pojke-kollar-pa-porr-dagligen (hämtad 26-05-2021). 
109 Nyman, Risberg & Svensson (2001), s. 71–73; Elander, O. (2017, 28 december). Så påverkas barnens vardag 

av pornografin. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-paverkas-barnens-vardag-av-pornografin 

(hämtad 26-05-2021); Moore, A. & Khan, C. (2019, 25 juli). The fatal, hateful rise of choking during sex. The 

Guardian. https://www.theguardian.com/society/2019/jul/25/fatal-hateful-rise-of-choking-during-sex (hämtad 

26-05-2021). 
110 Jarl, B. & Stolt, E. (2010). ”Mellan normalitet och avvikelse: Forskning om sexualförövare och framväxten 

av praktisk behandling”, i: Nationellt centrum för kvinnofrid, Antologi: sju perspektiv på våldtäkt. Uppsala: 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala universitet, s. 88–89. 

https://www.svt.se/kultur/var-fjarde-pojke-kollar-pa-porr-dagligen
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-paverkas-barnens-vardag-av-pornografin
https://www.theguardian.com/society/2019/jul/25/fatal-hateful-rise-of-choking-during-sex
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3. Slutsats och diskussion 

I min uppsats har jag redogjort för hur behandlingsmodellerna som Statens 

institutionsstyrelse använder i återfallspreventivt arbete med unga förövare av sexuella 

övergrepp ser ut. Den första – Tunagårdens behandlingsmodell – grundas på mycket teorier 

kring anknytning och sexualitetsutveckling, medan de andra STOPPA-programmen lägger 

mindre fokus på övergreppsbeteendets uppkomst och mer fokus på olika sorters 

behandlingsmetoder, framförallt DBT. Behandlingsmodellerna är dock lika varandra i det att 

de bakomliggande faktorerna de listar är samma, och de tacklas genom multimodala 

behandlingsformer. 

 Den strukturella aspekten av sexualbrott är inte särskilt närvarande i Tunagårdens 

behandlingsmodell, medan STOPPA-programmen inkluderar detta perspektiv i mycket större 

utsträckning; de sistnämnda är också utvecklade i relation till det oberoende beslutstödet 

ERASOR, som inkluderar flertalet riskfaktorer på samhällsnivå. Jag upplevde dock att det 

strukturella perspektivet begränsades till bakomliggande faktorer och teori, och inte 

implementerades i själva behandlingen – åtminstone inte i den grundläggande 

behandlingsmodellen. Jag saknade också en diskussion av pornografi och sexuella avvikelser, 

då jag upplever detta ämne som väldigt relevant för utvecklingen av övergreppsbeteende. 

 Genom att analysera behandlingsmodellerna kom jag fram till att synen på förövare 

av sexuella övergrepp skiljde sig mellan behandlingsmodellerna, och att denna skillnad beror 

på inkluderingen av ett strukturellt perspektiv på övergrepp. Medan Tunagårdens 

behandlingsmodell såg förövare som oföränderliga i sin impuls att begå övergrepp och att 

denna impuls skulle vara något de kommer kämpa mot resten av livet, visade STOPPA-

programmen och ERASOR en mer positiv bild av förövare som personer som har potential 

att förändras, och impulsen att begå övergrepp är ett beteende som de kan behandla, eftersom 

strukturella aspekt av sexuella övergrepp går att förändra. 

 Den här analysen är förstås begränsad eftersom det är en textanalys. Ett förslag för 

framtida forskning är att undersöka behandlingspersonalens erfarenheter av den praktiska 

appliceringen av behandlingsmodellerna, och om de upplever att ett strukturellt perspektiv 

bör implementeras mer i själva behandlingen. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Formulär för ERASOR 

 

Hämtat från: SiS vägledning för bedömning och behandling av ungdomar som har begått 

sexuella övergrepp, s. 9.  
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Bilaga 2. Vägar till sexualbrott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hämtat från: STOPPA Bas: Start Teori Och Praktik Paus Avslut – Manual, s. 27. 
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Bilaga 2, forts. Vägar till sexualbrott 

 

 

 

 

Hämtat från: STOPPA Bas: Start Teori Och Praktik Paus Avslut – Manual, s. 90. 


