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Sammanfattning  
Syftet med denna uppsats är att belysa diskurser om sexuella förövare i Rädda Barnens litteratur om 
Pojkmottagningen. Detta görs med hjälp av kritisk diskursanalys i kombination med ett intersektionellt 
perspektiv. Studiens fokus är att undersöka hur författarna konstruerar sexuella förövare utifrån kön, ålder, 
etnisk härkomst, social status och funktionalitet. För att klarlägga på vilket sätt författarna framställer de 
sexuella förövarna som avvikare utöver deras kriminella handlande, används Goffmans stigmateori som därmed 
fungerar som en förlängning av intersektionen funktionalitet.  
 
Resultatet visar fem olika diskurser om sexuella förövare, som i studien benämns som Monstret, Förföraren, 
Förvanskaren, Janusansiktet och Kufen. Genom att dekonstruera dessa diskurser kan vi se att 
förövarkaraktärerna sätts samman av olika kombinationer av intersektioner. Vi har också kunnat se att deras 
grad av avvikelse förstärks eller försvagas beroende på hur dessa intersektioner framställs som samspelande – 
genom skilda kombinationer av dem görs stigmat svagt eller starkt och spannet mellan avvikelse och normalitet 
tänjs ut. Några av de förövarkaraktärer vi funnit kan ses som redan kända stereotyper, både bland det som kan 
beskrivas som en bred allmänhet, och bland de beskrivningar av förövare som vi presenterat i tidigare 
forskning. Men vi har också genom detta arbetssätt funnit andra, mindre kända förövarkaraktärer.  
 
Vår studie kan bland annat bidra till att göra människor och professionella inom socialt arbete medvetna om 
sina föreställningar och fördomar om sexuella förövare. Genom medvetandegörande om vilka föreställningar 
som cirkulerar både hos oss själva och inom olika verksamheter kan vi försöka undgå att låta oss bli alltför 
påverkade av olika stereotyper. Detta kan ses som viktigt dels med tanke på de konsekvenser stereotypifiering 
kan medföra i behandlingsarbetet med klienter och brukare, dels med tanke på de konsekvenser som 
onyanserade bilder kan få för övriga samhällets arbete med dessa människor, såsom kriminalvård och polis.   
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Kapitel 1: Inledning 
 
Inom socialt arbete finns det flera områden där man som professionell kan 
komma i kontakt med personer som har erfarenhet av sexuella övergrepp i 
egenskap av offer, förövare eller anhörig. Därför anser vi att det är relevant för 
oss som blivande socionomer att utforska ämnet ytterligare. När vi sökte i 
databaser för att få en överblick av det nationella kunskapsläget på området och 
för att få inspiration till en problemformulering, använde vi oss av sökorden 
”sexuella övergrepp”. Det visade sig då att en majoritet av träffarna rörde 
sexuella övergrepp på barn och ungdomar. Vi gick igenom materialet och fick 
därigenom en god bild av hur det nationella kunskapsläget ser ut.  
 
Denna bild domineras av några huvudsakliga aktörer som bidragit med 
vetenskapliga rön och sin kliniska erfarenhet. En av dessa är Carl-Göran Svedin, 
professor och överläkare på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid 
Universitetssjukhuset i Linköping (Svedin, e-mail, 100724). Svedin har 
producerat såväl böcker som vetenskapliga artiklar, som på olika sätt handlar om 
sexuella övergrepp mot barn. Exempelvis diskuteras sådant som definition, 
omfattning och orsaks- och riskfaktorer. Annat som behandlas är vad som kan 
föranleda avvikelser i sexualiteten och vilka konsekvenser sexuella övergrepp 
kan innebära för barn. En del böcker handlar om barnpornografi och åter andra 
informerar om vilken typ av behandling som finns tillgänglig för barn samt hur 
ett preventivt arbete kan se ut (Svedin & Back 1996, Svedin 1999, 2000, Svedin 
& Banck red 2002, Svedin 2002, Svedin & Back 2003). 
 
Niklas Långström, professor i psykiatrisk epidemiologi (www.ki.se, 100527), är 
en annan av dessa aktörer. I sin doktorsavhandling från 1999 belyser han unga 
sexbrottslingar utifrån psykiatriska diagnoser och återfall i brott. Långström har 
också tillsammans med Martin Grann (2000), professor i psykologi, i en studie 
försökt att tydligare avgränsa prediktorerna för återfall i brott hos unga 
sexualbrottslingar. Från samma år (Långström, 2000) är forskningsöversikten 
över kunskapsläget gällande unga sexuella förövare, beträffande exempelvis 
omfattning, vilka offren är och risken för upprepade övergrepp. Långström har 
också tillsammans med Seena Fazel (2008), lektor i psykiatri, undersökt hur 
vanligt förekommande sexualbrott är bland män med psykossjukdom i Danmark 
och om sjukdomen skulle kunna betraktas som en riskfaktor för att begå sådana 
brott.  

En tredje aktör är Cecilia Kjellgren, socionom och forskare på avdelningen 
Barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds Universitet (www.lu.se, 100527). 
Kjellgren har tillsammans med Annika Wassberg (2002), även hon socionom, 
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gjort en kartläggning av unga förövare och unga offer, där de tittade specifikt på 
exempelvis förekomst, bakgrundsfakta och handläggning av dessa ärenden inom 
socialtjänsten. Kjellgren et al (2006) har även utfört en nationell studie om 
samtliga manliga tonåriga sexualbrottslingar som anmälts till socialtjänsten 
under år 2000, för att få fram specifika uppgifter gällande förövaren, brottet och 
offret. Kjellgren (2009) har också i sin avhandling kartlagt förekomsten av 
ungdomar som begår sexuella övergrepp, eventuella riskfaktorer för att tvinga 
någon till sex samt en uppföljning av unga män som begått sexuella övergrepp i 
tonåren.  
 
Under denna genomgång väcktes vårt intresse för sexuella förövare, och för hur 
dessa beskrivs och framställs i texterna. Särskilt intresserade blev vi av aktör 
nummer fyra, nämligen svenska Rädda Barnen, då vi noterat att de under årens 
lopp har gett ut en diger samling skrifter om sitt arbete, vilket enligt deras egen 
utsago syftar till att främja barns välfärd och rättigheter. Rädda Barnen bildades 
1919 och definierar sig själva som en barnrättsrörelse som är religiöst och 
politiskt obunden. Det är inte bara en internationell organisation med 
världsomfattande verksamhetsarena, den har dessutom stöd av FN som en följd 
av att verksamheten har sin utgångspunkt i Barnkonventionen (www.rb.se, 
100428). På grund av den legitimitet organisationen tillskriver sig är det rimligt 
att anta att en betydande del av allmänheten anser Rädda Barnen besitta viss 
auktoritet, att det som organisationen arbetar för och förmedlar anses ha en viss 
tyngd inom dess verksamhetsområde. Vid forsknings- och 
litteraturgenomgången noterade vi även den nedan citerade texten, som står att 
läsa på sidan före innehållsförteckningen i böcker utgivna av Rädda Barnen:  

 
Rädda Barnen ger ut böcker och rapporter för att sprida kunskap 
om barns förhållanden, ge vägledning och inspirera till nya tankar 
och diskussioner. Vår vision är en värld där varje enskilt barn har 
ett värde och respekteras, där vi lyssnar till barn och lär av dem 
och där alla barn har möjlighet och framtidstro (se exempelvis 
Unga förövare). 

 
Rädda Barnen har således en intention att nå ut till sin omgivning, till både 
allmänheten och professionella, med sin samlade erfarenhet och kunskap på 
olika områden när det gäller barn. Utifrån detta konstaterande tog denna studie 
sin form. 
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1.1 Avgränsningar och övergripande syfte 
 
Efter en kartläggning av Rädda Barnens material om sexuella övergrepp på barn, 
begränsade vi oss till de böcker som handlar om den så kallade 
Pojkmottagningen i Stockholm. Denna avgränsning gjorde vi på grund av det är 
en verksamhet som har haft väldigt tydligt fokus både på pojkar som blivit 
utsatta för sexuella övergrepp och pojkar som sexuella förövare (Risberg, e-
mail, 100517). I den forskning som gjorts på området sexuella övergrepp ligger 
oftast fokus på det kvinnliga offret (se till exempel Valente, 2005 och Dhaliwal 
et al, 1996), och den vuxna manliga förövaren (Peter, 2009). Studier visar 
emellertid att det till och med är vanligt att även pojkar blir utsatta för sexuella 
övergrepp (se exempelvis Holmes & Slap, 1998). I och med att 
Pojkmottagningen hade denna målgrupp, lyckas vi få med hela ålderspannet hos 
förövarna, från unga till vuxna, i vår studie. 
 
Idag finns inte Pojkmottagningen kvar i sin ursprungliga form, utan är istället 
integrerad i Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i kris, där Olof 
Risberg, en av författarna till böckerna, numera är chef (www.rb.se, 100527, 
Risberg, e-mail, 100517). När vårt analysmaterial skrevs utgjorde emellertid 
Pojkmottagningen en egen del av Rädda Barnens verksamhet och hade så gjort 
sedan starten år 1990. Hit kom till en början pojkar som blivit utnyttjade sexuellt 
för att få hjälp med att bearbeta det de hade varit med om. Senare kom 
verksamheten även att rikta sig till pojkar som förgripit sig sexuellt på andra 
(www.rb.se, 100527), och detta motiverar vår avgränsning till böckerna om 
Pojkmottagningen ytterligare. Ungdomar som begår sexuella övergrepp är 
nämligen ett fenomen som på senare tid har uppmärksammats alltmer i 
forskning. Mörkertalet antas vara stort när det gäller denna grupp och det är 
troligtvis bara 10-20 procent av övergreppen som uppdagas (Brottsförebyggande 
rådet, 2008). Dessutom visar forskning att behandling av unga sexuella förövare 
har effekt: risken för återfall för dem som inte genomgått behandling är större än 
för dem som har det. Därtill finns en risk att pojkar som har blivit utsatta för 
sexuella övergrepp själva blir förövare i framtiden (Weinrott, 1996, Christopher, 
Lutz-Zois & Reinhardt, 2007). Vi menar därför att det är viktigt att fortsätta 
uppmärksamma dessa pojkar – och talet om dessa pojkar - vare sig de är offer, 
förövare eller både och. 
 
Specifikt för böckerna om Pojkmottagningen är att de med sitt lättbegripliga 
språk når en bred publik, vilket gör att såväl professionella som gemene man 
kan ta del av materialet. När en publikation når allmänheten på det här sättet, får 
det ett visst genomslag och inflytande i samhället. Detta är något som McCombs 
(2006), amerikansk medieforskare, problematiserar i sin bok Makten över 
dagordningen. I denna beskrivs dagordningsteorin, som innebär att den 
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verklighetsbild som medier förmedlar även blir den bild av verkligheten som 
allmänheten anammar. På så vis har medier makt över vad som uppmärksammas 
och värderas som viktigt att tala om i samhället. Inte på så sätt att de bestämmer 
vad vi ska tycka, utan att de snarare har inflytande när det gäller vilka frågor vi 
ska tycka något om (McCombs, 2006: 97–100). För vår studie är detta centralt 
då Rädda Barnen som väletablerad folkrörelse och utgivare av ett omfattande 
material, befinner sig i en position där de har möjlighet och befogenhet att skapa 
rådande diskurser, det vill säga påverka sättet på vilket det talas om ett visst 
fenomen (Winther Jørgensen & Philips, 2000: 15). Detta sker bland annat 
genom de publikationer som organisationen ger ut. Med vår uppsats hoppas vi 
därför kunna belysa hur Rädda Barnen framställer sexuella förövare. Vi är 
intresserade av att belysa om och i så fall på vilket sätt Rädda Barnen talar om 
och därigenom konstruerar olika typer av sexuella förövare. På det sättet hoppas 
vi klargöra vad det är författarna förmedlar till omvärlden när det gäller sexuella 
förövare. 
 

1.1.2 Preciserat syfte och frågeställning  
 
Syftet med den här uppsatsen är att belysa diskurser om sexuella förövare i 
Rädda Barnens litteratur om Pojkmottagningen. Den övergripande frågan är: 
 

• Hur konstrueras sexuella förövare utifrån kön, ålder, etnisk härkomst, 
social status och funktionalitet?  
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Kapitel 2: Teorianknytning, metod och metoddiskussion 
 
I detta avsnitt kommer först socialkonstruktionismen att presenteras, vilken 
utgör vår ontologiska utgångspunkt och därmed denna studies teoretiska ram. 
Därefter ges en introduktion till studiens analytiska verktyg, som består av valda 
delar av kritisk diskursanalys samt ett intersektionellt perspektiv, där Erving 
Goffmans stigmateori även ingår som en förlängning av intersektionen 
funktionalitet. Metoddiskussion och problematisering av våra teoretiska och 
metodologiska verktyg presenteras löpande i texten. 
 

2.1 Socialkonstruktionism 
 
Då vi är intresserade av att undersöka hur sexuella förövare konstrueras i vårt 
analysmaterial föll det sig naturligt att ha socialkonstruktionismen som teoretisk 
utgångspunkt. Det finns inte enbart en definition av socialkonstruktionistisk 
teori men det finns dock vissa nyckelantaganden som vi kort kommer att 
presentera i det följande. Ett sådant handlar om att utmana synen på kunskap 
som objektiv och att det endast finns en verklighet som är sann (Burr, 2003: 2). 
Vi menar att författarna och organisationen Rädda Barnen framställer sexuella 
förövare på ett visst sätt i den aktuella litteraturen, det vill säga de har 
konstruerat bilder som de förmedlar till omvärlden. Det är viktigt att utifrån en 
socialkonstruktionistisk hållning ha i åtanke att dessa bilder är några av alla 
möjliga som finns i och av vår omvärld. Vi anser därför att ett kritiskt 
förhållningssätt är nödvändigt för att inte anamma en konstruerad bild som den 
enda och riktiga sanningen.  
 
Enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv finns det många olika sätt att tolka 
och förstå världen på och detta är beroende av den historiska och kulturella 
kontext vi befinner oss i. Ingen tolkning anses bättre eller mer verklig än någon 
annan, utan kunskapen kommer till genom sociala processer mellan människor 
och då främst genom språket. Vår konstruktion av världen är maktberoende på 
så sätt att hur vi talar och skriver styrker vissa företeelser och exkluderar andra 
(Burr, 2003: 3-5). Rädda Barnen har, som vi tidigare nämnt, i egenskap av 
internationell folkrörelse inflytande inom sitt verksamhetsområde och det de 
förmedlar får därmed en viss tyngd. Vi menar därför att de har makt att förmedla 
sin bild som legitim. 
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2.2 Kritisk diskursanalys  
 
För att ta reda på vilka diskurser som Rädda Barnen förmedlar som legitima 
ifråga om sexuella förövare, och hur dessa konstrueras, har vi valt att använda 
oss av diskursanalys. Diskursanalys är, eller kan vara, både ett teoretiskt 
angreppssätt och en metodologi då den handlar om hur världen kan förstås 
(teori) och hur världen kan se ut (metod). I vårt analysarbete har vi influerats av 
Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Vi ämnar således inte använda alla 
verktyg i denna metod, utan vi har sökt anpassa den till vår studie. Valet av just 
kritisk diskursanalys motiveras genom att den lämpar sig för studier av 
kommunikation och samhälle (Winther Jørgensen & Philips, 2000: 74): 
Metoden gör det möjligt att söka säga något om synen på ”verkligheten”, 
nämligen att den är konstruerad och att den följaktligen kan se olika ut beroende 
på vem som förmedlar sin bild av den och även vem det är som tolkar den. 
Kritisk diskursanalys har sålunda sin utgångspunkt i socialkonstruktionismen 
(Winther Jørgensen & Philips, 2000: 10-11). Det primära syftet med en analys 
av detta slag är att undersöka hur språket bidrar till att vidmakthålla en social 
värld där det råder ojämlika maktrelationer, det vill säga att kartlägga vem det är 
som sätter rådande diskurser och vad dessa handlar om. Tanken är därmed även 
att analysen ska bidra till social förändring (Winther Jørgensen & Philips, 2000: 
69-70). Vi kommer i det följande presentera Faircloughs kritiska diskursanalys 
närmare, för att under avsnitten ”Tillvägagångssätt i och upplägg av analysen” 
samt ”Analys” mer konkret visa hur vi har använt oss av valda verktyg. 
 
Med en diskurs åsyftar Fairclough ett sätt att tala som ger betydelse åt 
upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv. Med detta menas en bestämd diskurs 
som kan skiljas från andra, exempelvis en feministisk diskurs och en marxistisk 
diskurs. Enligt detta synsätt är det enbart genom diskurser som den fysiska 
världen får mening. Då Fairclough talar om enbart diskurs åsyftas istället 
språkbruk, en kommunikativ händelse, som social praktik (Winther Jørgensen & 
Philips, 2000: 15, 72). 
 
Diskurs är både konstituerande och konstituerad, samt en betydelsefull variant 
av social praktik, som reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och 
sociala relationer. Den formas även av andra sociala praktiker. Diskurs har 
följaktligen en dialektisk relation till andra sociala dimensioner. Fairclough 
förespråkar systematiska analyser av tal och skriftspråk i till exempel 
massmedier. Hans metod är en textinriktad diskursanalys som sammankopplar 
detaljerad textanalys inom lingvistiken, makrosociologisk analys av social 
praktik och den tolkande mikrosociologiska traditionen inom sociologin. På så 
sätt uppnås ett tvärvetenskapligt perspektiv på hur texter och sociala processer 
hör ihop. Denna koppling förändras sedan över tid och kan naturligtvis också se 
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olika ut beroende på den rumsliga dimensionen (Winther Jørgensen & Philips, 
2000: 71-72, Fairclough, 1992: 72). 
 
Det diskurser gör är att skapa sociala identiteter och relationer, samt kunskaps- 
och betydelsesystem. Vid en analys fokuseras dels den kommunikativa 
händelsen, det vill säga någon sorts språkbruk. Dels fokuseras diskursordningen, 
vilket är alla de diskurstyper som brukas inom en social institution. Dessa utgörs 
i sin tur av diskurser och genrer. Det sistnämnda är ett språkbruk som är 
sammanbundet med och utgör en del av en viss social praktik, exempelvis en 
nyhetsgenre. Diskursordning är diskurser som till viss del överlappar varandra, 
och de slåss om att få ge mening åt detta gemensamma område (Winther 
Jørgensen & Philips, 2000: 134). I vår studie innebär detta att Rädda Barnen-
diskursen, i vilken författarnas konstruktion av sexuella förövare ingår, försöker 
inta en ledarställning (en hegemoni) gentemot andra diskurser som handlar om 
samma sak. Kriminalvården skulle exempelvis kunna tänkas konstruera 
sexualbrottslingar på ett annat sätt. 
 
Fairclough har gjort en modell för diskursanalys (Fairclough, 1992: 73), där 
varje språkbruk utgör en text, en diskursiv praktik och en social praktik (se figur 
1). Beroende på vad syftet med studien är kan dessa dimensioner antingen 
användas var och en för sig eller kombineras tillsammans (Winther Jørgensen & 
Philips, 2000: 74, 85). Själva texten analyseras utifrån sin lingvistiska struktur, 
dess egenskaper. Vid analys av den diskursiva praktiken, det vill säga 
textproduktion och -konsumtion, tittar man på hur den som skrivit texten utgår 
från befintliga diskurser och genrer för att skapa en text, samt på hur läsaren 
brukar rådande diskurser i sin tolkning (Winther Jørgensen & Philips, 2000: 74, 
75). Viktigt att notera är att texten och den diskursiva praktiken hänger ihop 
(Fairclough, 1992: 73): undersöker man den ena undersöker man också den 
andra, men Fairclough skiljer alltså på dessa rent analytiskt. Den sociala 
praktiken analyseras genom att man studerar om den diskursiva praktiken 
återger eller arrangerar om den befintliga diskursordningen, samt vilka följderna 
blir för den sociala praktiken. Förhållandet mellan texten och den sociala 
praktiken förmedlas av den diskursiva praktiken. Följaktligen är det enbart 
genom denna som texter formar och formas av den sociala praktiken, eller mera 
konkret uttryckt: med språket/texter bygger vi människor upp 
bilder/föreställningar om olika fenomen, samtidigt som dessa 
bilder/föreställningar formar samma fenomen (Winther Jørgensen & Philips, 
2000: 15, 74-75, 90). 
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Figur 1: Faircloughs tredimensionella modell, källa: Fairclough, 1992: 73. 
 
 
Det som konkret görs vid en diskursanalys är att en text gås igenom i sökandet 
efter mönster i dess utsagor, och sedan tittar man på vilka sociala följder olika 
diskursiva skildringar ger upphov till. Det som är av intresse är på vilket sätt en 
del utsagor accepteras medan andra inte gör det (Winther Jørgensen & Philips, 
2000: 28). Vi kommer huvudsakligen att uppehålla oss vid den diskursiva 
praktiken i vår analys, genom att vi lyfter fram mönster vi tycker oss uppfatta av 
författarnas sätt att tala om sexuella förövare. Således kommer vi inte löpa linan 
ut och även titta på hur författarna spinner vidare på diskurser och genrer som 
redan finns för att skapa sina egna texter och hur läsaren använder sig av 
detsamma för att konsumera den. Detta skulle resultera i ett större arbete än vi 
tidsmässigt har utrymme för inom ramen för denna uppsats.  
 
Som vi nämnde ovan, går det dock inte studera den diskursiva praktiken utan att 
även undersöka texten och vice versa, och detta blir tydligt även i vår studie 
eftersom vi använder oss mycket av citat för att illustrera författarnas 
konstruktioner av sexuella förövare. Vid några tillfällen, då det är relevant i 
förhållande till den övergripande frågan i studien och då det aktuella citatet är 
särskilt informationsrikt, går vi ända ner på ordnivå i analysen. För att få med 
den kritiska aspekten i Faircloughs metod kommer vi även att diskutera 
eventuella diskursiva konsekvenser som vårt resultat kan få för den sociala 
praktiken, även om detta inte är vårt primära fokus i studien.  
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2.3 Intersektionalitet 
 
För att kunna belysa på vilket sätt Rädda Barnen talar om och därigenom 
konstruerar olika typer av sexuella förövare, har vi valt att kombinera 
diskursanalysen med ett intersektionellt perspektiv. Det härstammar från 
engelskans ”intersection” som betyder korsning eller skärningspunkt på svenska. 
Intersektionalitet är egentligen inte en teori, utan snarare ett perspektiv eller en 
analytisk strävan att försöka förklara hur olika maktställningar och kategorier i 
samhället sammanflätas och påverkar varandra (Mattson, 2010: 89). Vanligast är 
att kön, sexualitet, klass och etnicitet analyseras eftersom det är något som berör 
alla människor och länge har det varit så att dessa intersektioner har observerats 
helt separerade från varandra (Mattson, 2010: 17).  
 
Begreppet intersektionalitet har inom feministisk teori använts för att analysera 
olika hierarkier och maktordningar inom ovan nämnda kategorier under en given 
tidsperiod. Det uppstod genom interaktion mellan feministisk teori, postkolonial 
teori och Black Feminism och introducerades i Sverige i början av 2000-talet 
(Lykke, 2005: 9). Fördelarna med att använda just intersektionalitet som 
analysredskap är att det har en gemensam nodalpunkt, det vill säga en plattform 
där olika diskussioner om klass, kön, etnicitet och sexualitet kan mötas (Lykke, 
2005: 13).  
 
Vi använder oss således av ett intersektionellt perspektiv i vår analys och som en 
del av metoden, eftersom det möjliggör en ökad förståelse för hur olika 
diskurser är konstruerade utifrån olika intersektioner. Valet av de olika 
intersektionerna har skett parallellt med arbetet med vår studie. Efter att ha läst 
analysmaterialet stod det klart för oss att intersektionerna kön, ålder, etnisk 
härkomst, social status och funktionalitet skulle vara mest intressanta att titta 
närmare på, och att därefter analysera hur de samspelar med varandra. Vi ser det 
intersektionella perspektivet som ett sätt att dekonstruera – plocka isär – 
diskurser och därigenom undersöka hur intersektionerna genom detta samspel 
skapar olika grader av avvikelse hos de sexuella förövarna.   
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Figur 2: Intersektionalitet, samspelet mellan våra valda intersektioner (influerat av Eriksson-
Zetterquist & Styhre 2007, s. 12). 
 
Modellen ovan visar hur de olika intersektionerna dels utgör enskilda kategorier, 
dels hur de är sammankopplade med varandra, antingen en och en, eller med 
flera på samma gång. De intersektioner vi har valt att ha med i analysen, hade 
inte förmått att var och en för sig fånga den dynamik och komplexitet som de 
egentligen omfattar i samspelet med varandra. Ett intersektionellt perspektiv 
problematiserar detta och belyser den faktiska komplexiteten. Kön exempelvis, 
bär alltid på föreställningar om andra intersektioner som till exempel ålder och 
etnisk härkomst. Dessa föreställningar står också i relation till de föreställningar 
som finns i samhället när det gäller normalitet och avvikelse (Mattson 2010:18–
20).  
 
Vi insåg tidigt under arbetets gång att ålder är en viktig intersektion att ha med i 
analysen, eftersom konstruktionerna av förövarna innefattar variationer i ålder. 
Författarna skiljer på unga förövare och vuxna förövare, och således gör vi 
detsamma. Olika åldrar har olika rättigheter och skyldigheter i samhället, vilket 
är relevant när man pratar om gruppen sexuella förövare. Barn frånkänns ju 
oftast ansvar för sitt brott, medan ungdomar och vuxna oftast får stå till svars för 
sitt (Krekula, Närvänen & Näsman, 2005). Detta blir påtagligt på många sätt, 
bland annat när det gäller lagtextens definition av sexuella övergrepp och 
rättsliga påföljder. Det blir också märkbart i de böcker vi har analyserat om 
Pojkmottagningen, eftersom författarna delar upp förövarna i olika 
ålderskategorier och förhåller sig till dessa på olika sätt. Vi väljer att definiera 
ålder som kronologisk, efter hur författarna benämner förövarna åldersmässigt. 
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Kön är intressant att ha med, eftersom det oftast är män som misstänks begå 
sexuella övergrepp (Brottsförebyggande rådet, 2008). Män och kvinnor 
förväntas vara på ett visst sätt i olika situationer, och vi tänker oss att det finns 
en skillnad i hur manliga respektive kvinnliga förövare framställs i böckerna. 
Kvinnor har oftast osynliggjorts i forskning inom socialt arbete eftersom 
utgångspunkten ofta är att mannen är normen och kvinnor uppfattas som något 
som är annorlunda och avvikande från denna mansnorm. Det betyder att kvinnor 
bemöts på olika sätt av professionella inom socialt arbete (Mattson, 2010: 21–
24).  
 
Även intersektionen etnisk härkomst är av intresse för vår analys, eftersom det 
svenska oftast ses som normen i vårt samhälle, och de med annan etnisk 
härkomst som avvikare eller ”de Andra” (Mattson 2010: 80–82). Vi är 
intresserade av att belysa hur författarna konstruerar förövare med annan etnisk 
härkomst än en svensk och hur de förhåller sig till dessa i sina texter. Med etnisk 
härkomst avser vi sådant som i texterna kan associeras med människor som har 
en specifik gruppidentitet, det vill säga sådant som rör härkomst (land), kultur 
(normer och regler), språk och religion. Dessa kriterier ses av etnicitetsforskaren 
Rune Johansson (1999) som det som bildar basen för etnicitet som en specifik 
form av gruppidentitet, och det är dessa som ligger till grund för vår tolkning av 
textens anknytning till det vi kallar etnisk härkomst.  
 
Vi anser även att social status är en betydelsefull intersektion för vår studie 
eftersom den skapar olika förutsättningar och villkor för människor. Social 
status definierar vi som förövarens familjesituation, ekonomi och sociala 
anseende. 
 
Slutligen bestämde vi oss även för att ta med funktionalitet, för att förklara 
avvikelse och normalitet i författarnas konstruktioner om de sexuella förövarna. 
Denna intersektion har kommit att bli den bärande i analysen, eftersom sexuella 
förövare per definition är avvikare. Med intersektionen funktionalitet avser vi 
kunna belysa hur de sexuella förövarna är enligt författarnas konstruktioner, till 
skillnad från de övriga intersektionerna som hjälper oss belysa vilka de är. Detta 
kommer främst till uttryck i termer av normalitet och avvikelse. 
 
Nedan presenteras några begrepp som vi kommer att ta hjälp av för att 
tydliggöra det intersektionella perspektivet i vår analys. Vi tar hjälp av dessa 
begrepp eftersom de är en förutsättning för att man ska kunna förstå hur 
intersektionerna i vår analys samspelar med varandra, och på vilket sätt 
författarna har konstruerat förövarna genom att beskriva dem. 
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Dikotomier är nödvändiga när vi kategoriserar eftersom kategorier är relationella 
och rangordnade som så kallade motsatspar. Genom skillnad och ojämlikhet 
formas och bevaras de och det förekommer inte heller några mellanlägen eller 
gråzoner mellan dessa par. Man är antingen man/kvinna, svart/vit och god/ond 
och dessa dikotomier avser att bilda de olika maktstrukturer som skapar och 
vidmakthåller kön, sexualitet, klass och etnicitet eftersom den ena delen av paret 
är dominerande över den andra (Mattson, 2010: 40–41). 
 
Stereotyper är ett begrepp som hänger ihop med dikotomi och kategori. Genom 
att ta fasta på några enkla och välkända kännetecken hos en individ eller grupp 
och sedan överdriva dessa, förenklar man individen eller gruppen i förhållande 
till dessa kännetecken. I och med detta skapas en bild av individen eller gruppen 
som förutsägbar och bestämd till ett sätt att vara. Man blir med andra ord 
begränsad till ett visst sätt att vara och mycket av andra egenskaper som man har 
utöver de stereotypa blir inte synliggjorda (Mattson, 2010: 42). 
 
”De Andra” är ett begrepp som representerar uppdelningen mellan ett ”vi” och 
”de andra” och är ytterst angeläget i socialt arbete där personer blir definierade 
utifrån sin avvikelse. Vi skapar en bild av oss själva genom att spegla oss och 
jämföra likheter och skillnader i det vi möter. Detta blir extra påtagligt när det 
gäller kön och etnicitet (Mattson, 2010:80).  
 
2.4 Erving Goffmans stigmateori 
 
Vi kommer att använda oss av Goffmans stigmateori som en förlängning av vår 
intersektion funktionalitet. På så sätt avser vi att få en mer nyanserad bild av på 
vilket sätt författarnas beskrivningar och hur de använder språket får de sexuella 
förövarna att framstå som avvikare i mer eller mindre grad. Sexualbrottslingar är 
ju per definition avvikare, eftersom det de har gjort är olagligt. Det vi vill 
komma åt med vår intersektion funktionalitet, där alltså Goffmans stigmateori 
ingår, är således vad, utöver de sexuella övergreppen, det är som gör förövarna 
till avvikare i texten. 
 
Goffman menar att varje samhälle bestämmer hur dess invånare ska 
kategoriseras, och även vad som ska betraktas som sedvanligt inom varje 
kategori (Goffman, 2010: 11). Då vi träffar någon okänd person är det det första 
intrycket av denne som hjälper oss att placera vederbörande i ett visst fack och 
identifiera särskilda egenskaper hos personen, dennes sociala identitet. Vi 
omvandlar sedan dessa första intryck till normativa förväntningar. Oftast är vi 
inte medvetna om att vi har dessa förväntningar förrän det är dags att avgöra om 
de har blivit uppfyllda eller inte. Då brukar det gå upp för oss att vi hela tiden 
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haft vissa idéer om hur personen borde vara. Hur vi anser att en person är efter 
en bedömning av denne kallar Goffman för personens virtuella (skenbara) 
sociala identitet. Detta till skillnad från hans faktiska sociala identitet, som 
utgörs av de egenskaper han faktiskt har (Goffman, 2010: 12). 
 
Vi kan så småningom upptäcka att en person har en mindre uppskattad 
egenskap, vilken gör att han står ut från övriga i hans kategori. Då förminskas 
han i omgivningens ögon, från att ha varit en normal person till att bli en avvisad 
och utstött sådan. Detta blir ett stigma för personen, eftersom han stämplas på 
det här sättet. Det inträffar eftersom det uppstår diskrepans, en skillnad, mellan 
den virtuella och faktiska identiteten. Det är dock bara de egenskaper som 
upplevs som oförenliga med vår uppfattning om hur en viss typ av person bör 
vara som omfattas av detta (Goffman, 2010: 12).  
 
Goffman använder begreppet misskrediterad när det tydligt framgår för andra på 
vilket sätt den stigmatiserade skiljer sig från dem, och när omgivningen fått veta 
skillnaden mellan hans faktiska sociala och virtuella identitet innan de själva 
träffat honom. När den stigmatiserades olikheter inte framgår för andra, då 
omgivningen inte redan känner till dem eller när individen inte vet att de känner 
till dem, använder sig Goffman istället av termen misskreditabel (Goffman, 
2010: 13, 50). Problemet för den stigmatiserade är då att försöka undgå att 
stigmat uppdagas. Medvetet eller inte, så försöker han avvärja att hans faktiska 
identitet avslöjas, och därför godtar han ett bemötande från andra som grundar 
sig på felaktiga uppgifter (Goffman, 2010: 51).  
 
Vidare talar Goffman om tre olika typer av stigman. Den första rör kroppsliga 
missbildningar hos en individ och är alltså inte relevant för vår studie. Den andra 
typen utgörs av sådant som Goffman kallar för fläckar på den personliga 
karaktären, vilket innefattar exempelvis onormala begär, lömska 
trosföreställningar och bristfällig ärlighet. Detta kan komma till uttryck genom 
psykiska störningar, fängelsevistelser, missbruk och så vidare. Den tredje typen 
benämner Goffman som tribala stigman, vilka är ras-, nations- och 
religionsrelaterade (Goffman, 2010: 14). 
 
Som nämndes ovan har stigmatiserade det gemensamt att de avviker på ett 
negativt sätt från omgivningens normer. De som däremot lever upp till dessa 
kallar Goffman för de normala. De är övertygade om att den som har ett stigma 
inte är helt mänsklig. De gör olika ingripanden och insatser, vilka har en 
diskriminerande verkan och som inskränker den stigmatiserades möjligheter i 
livet. Teorier uppkommer för att tydliggöra hans underlägsenhet och förvissa 
omvärlden om hans farlighet, och då förenklas emellanåt en antipati som 
grundar sig på andra skillnader, såsom sociala klasskillnader. Det är lätt att 
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tillskriva någon flera brister på grund av en enda. Det skulle också kunna vara så 
att den stigmatiserade misslyckas med att leva upp till kraven, men att detta inte 
bekommer honom särskilt mycket. Istället ser han sig själv som en helt normal 
person och alla andra som omänskliga (Goffman, 2010: 14-16). 
 
Ett samhälles normer kan dock inte misslyckas med att skapa insikt hos den 
stigmatiserade, om än bara för en kort stund, om att han inte helt lever upp till 
förväntningarna. Här kommer skammen in i bilden: eftersom han innerst inne 
vet att han besitter en icke önskvärd egenskap, målar han gärna upp en bild av 
sig själv där denna saknas (Goffman, 2010: 16).  
 
Goffman menar också att personer som tidigare haft kontakt med den 
psykiatriska vården och personer med intellektuell funktionsnedsättning kan 
vara rädda för att ”råka i trubbel”, eftersom ett visst beteende från deras sida kan 
tolkas på ett visst sätt. Han menar vidare att det å andra sidan inte är ovanligt att 
hög tolerans av ett visst beteende kan förekomma mot hela kategorier av 
stigmatiserade (Goffman, 2010: 24, 60). 
 
Goffman hävdar även att eftersom fördelarna med att vara normal är så pass 
många, försöker de flesta någon gång passera som sådan. Personer som klarat av 
att dölja sitt stigma lever ett dubbelliv, vilket innebär att det finns en grupp i den 
stigmatiserades omgivning som tror att de känner denne, och sedan finns det en 
annan grupp som känner denne ”på riktigt” (Goffman, 2010: 82, 84). 
 

2.5 Självreflektion 
 
Utöver den metoddiskussion som redan har förts vill vi belysa dels vår egen 
förförståelse kring sexuella förövare, dels det sätt på vilket vi själva bidragit till 
konstruktionerna vi hävdar att författarna förmedlar. När det gäller vår 
förförståelse gick vi båda in i uppsatsarbetet med vissa föreställningar om 
sexuella förövare. Dessa föreställningar har uppkommit genom de erfarenheter 
vi gjort, kanske främst i egenskap av privatpersoner och samhällsmedborgare. 
Vi har under våra uppväxter blivit präglade av omgivningens sätt att tala om 
samhällsfenomen, som exempelvis sexuella övergrepp och förövarna av 
desamma. Genom vår uppfostran lärde vi oss vem och vad vi skulle akta oss för 
när vi var ute på egen hand utan föräldrar: att vara vaksamma om det plötsligt 
kom fram en okänd person och pratade med oss och att vi alltid skulle ha 
sällskap av kompisar när vi var ute på kvällarna. Från TV, radio och tidningar 
förmedlades budskap om vilken typ av människor det är som ger sig på andra 
sexuellt. Även via skönlitterära böcker levererades bilder av dessa förövare.  
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Allt detta formade våra uppfattningar, som följde oss upp i vuxen ålder, in i 
arbetslivet och slutligen in på socionomprogrammet. På utbildningen betonas 
vikten av att se människor ur ett helhetsperspektiv, det vill säga att ta hänsyn till 
individens situation utifrån dennes totala kontext. Detta är något som är lika 
giltigt även i arbetet med personer som begått sexuella övergrepp eller andra 
allvarliga brott, trots att det kan ligga nära till hands att avfärda dem som sjuka 
människor som borde låsas in på livstid. Som studenter på universitetet har vi 
också fått lära oss att vara kritiska, att inte ta till oss information och kunskap 
utan att också ifrågasätta den. Detta har bland annat resulterat i en 
självgranskning hos oss, en inventering av de föreställningar, förutfattade 
meningar och fördomar som vi har. Att helt göra sig av med bilder och 
föreställningar vi har burit med oss sedan barnsben är något som inte kan ske i 
en handvändning, men genom att inta ett helhetsperspektiv, ett kritiskt 
förhållningssätt samt genom att vara medveten om våra föreställningar och 
fördomar om olika samhällsfenomen, hoppas vi på att som färdiga socionomer 
inte i arbetet bli låsta vid det vi på förhand tror oss veta. 
 
För denna studie innebär detta resonemang idealt att vi lyckas se bortom de 
föreställningar vi fortfarande bär med oss, och istället kan förhålla oss på ett 
öppet sätt till vad analysmaterialet förmedlar. Vi är dock medvetna om att det 
inte är möjligt att gå in helt förutsättningslöst i analysarbetet, men vi ämnar göra 
det i allra möjligaste mån. Rent konkret innebär det att vi försökt vara reflexiva 
– att vi funderat över vår egen förförståelse och tillsammans kritiskt 
problematiserat och diskuterat det vi funnit och de tolkningar vi gjort.  
Vi inser också att genom våra tolkningar av böckerna, som ju påverkas av den 
förförståelse vi trots allt har, bidrar vi till konstruktionen av de sexuella 
förövarna. Detta sker då vi sätter ord på det vi anser oss finna gällande 
författarnas sätt att tala om dessa personer. 
 
Denna studie bygger på våra tolkningar av konstruktioner i analysmaterialet. Det 
betyder att någon annan kan uppfatta och tolka texterna på ett annat sätt. Vår 
avsikt är dock att vara så utförliga och konkreta i beskrivningen av vårt 
tillvägagångssätt, att en replikering av studien är möjlig för läsaren. Därtill 
menar vi att användande av citat i syfte att belägga de tolkningar vi gör, bidrar 
ytterligare till en sådan transparens. Vi har dessutom stämt av med varandra för 
att kontrollera att vi har tolkat det vi lyfter fram i studien på samma sätt. 
Därigenom söker vi också stärka studiens giltighet. Med vår studie avser vi som 
bekant att undersöka hur de primära behandlarna inom en specifik institution, 
det vill säga författarna av böckerna om Pojkmottagningen, talar om sexuella 
förövare. Således ligger det inte i vårt intresse att generalisera det genom 
analysen genererade resultatet. Därmed inte sagt att de bilder som härigenom 
förmedlas kan ha bärighet långt bortom de texter som står i fokus för denna 
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studie. Vi vill även klargöra att eftersom dessa texter är offentligt material, 
finner vi det inte meningsfullt att göra en etisk reflektion över studien och dess 
resultat. Istället kommer vi, som tidigare nämnts, föra en diskussion kring hur 
våra fynd kan komma att påverka den sociala praktiken.  
 

Kapitel 3: Tidigare forskning 
 
Innan kartläggningen av forskningsfälten som ligger nära vår studie, bestämde 
vi olika områden som vi ansåg vara av intresse utifrån densamma. Eftersom 
denna uppsats syftar till att belysa författarnas sätt att tala om sexuella förövare, 
har vi valt att titta närmare på studier vars mål har varit att försöka finna 
särskilda karakteristika hos vuxna sexuella förövare, det vill säga både män och 
kvinnor, samt hos unga sexuella förövare. Då vår studie dessutom genomförs 
med hjälp av diskursanalys, där författarnas konstruktion av sexuella förövare är 
det centrala, har vi även sökt efter liknande diskursanalyser och forskning som 
undersöker konstruktionen av X. Dessa studier behandlar betydelsen av språket i 
massmedier. Vi valde att ha med denna typ av studier eftersom vi anser det 
relevant att även belysa forskningsfältet ur en metodologisk synvinkel. I det 
följande görs först en kort summering av respektive forskningsområde, och 
därefter presenteras de internationella studier vi funnit vara mest intressanta 
utifrån vår egen. För en översikt av det nationella kunskapsläget hänvisar vi till 
den presentation som gjordes i uppsatsens inledning. 
 

3.1 Karakteristika hos vuxna manliga förövare 
 
Forskningen kring incest och sexuella övergrepp mot barn överlag började ta 
fart först på 1970- och 80-talen, då forskare och kliniker började ifrågasätta den 
traditionella uppfattningen att dessa fenomen endast förekom i undantagsfall och 
då begicks av pedofiler och sexuella sadister. Forskningen som bedrevs under 
denna tidsperiod fokuserade emellertid i huvudsak brotten som begicks mot barn 
samt partnervåld och då i kontexten av den manliga förövaren och det kvinnliga 
offret (Peter, 2009: 1111-1112). 
 
Vi upplever att det idag finns desto mer material att tillgå och att detta dessutom 
täpper till alltfler av de kunskapsluckor som kan tänkas finnas på området. När 
det gäller karakteristika hos vuxna manliga förövare som förgripit sig sexuellt 
på barn verkar det efter vår forskningsgenomgång, som om man i 
forskningssammanhang framför allt är intresserad av titta efter en viss bestämd 
egenskap eller fenomen hos gruppen, eller att undersöka en viss typ av 
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densamma. Exempelvis har vi hittat flera studier där forskarna specifikt inriktat 
sig på pedofiler (se till exempel Erdogan, 2010 och Priest & Smith, 1992). De 
senaste åren verkar det också ha varit lite på modet att undersöka särskilda 
yrkesgrupper, men även ideella som på olika sätt arbetar med barn, för att 
klarlägga vad som är utmärkande för förövare inom dessa, till exempel 
barnskötare, lärare och barnvakter (se till exempel Moulden, Firestone & Wexler 
2007 och 2010). Det finns naturligtvis även studier där forskarna enbart tittar på 
psykologiska och/eller psykiatriska karakteristika hos förövarna, och ibland 
studeras detta även tillsammans med förövarnas bakgrund, där faktorer som 
familjeförhållanden, skolgång och utbildning, sociala nätverk och ett eventuellt 
missbruk kartläggs. Eftersom det i huvudsak är detta som kan relateras till vår 
studie, är det den typen av tidigare forskning vi kommer att presentera i det 
följande.  
 
Leonard Bard, doktor i psykologi, genomförde tillsammans med kollegor (1987) 
en deskriptiv studie av dels våldtäktsmän och dels män som antastade barn 
genom att jämföra de båda grupperna på områdena familj, barn och ungdomsår, 
vuxenår, kriminalitet samt hälsa. Studien visade bland annat att de som 
antastade barn oftare var uppvuxna i intakta familjer, oftare hade syskon som 
haft psykiska problem och de hade oftare än våldtäktsmännen själva utsatts för 
sexuella övergrepp. Våldtäktsmännen hade dock uppvisat mer problem med 
uppförande och/eller beteende under skolgången och hade begått fler brott där 
det fanns ett offer, medan barnantastarna mer visat tendenser till att dra sig 
tillbaka från det sociala samt hade tydliga medicinska problem. Som vuxna 
fortsatte våldtäktsmännen att vara mer sociala än den andra gruppen och deras 
totala antisociala beteende översteg barnantastarnas. Bruk av alkohol och droger 
var vanligare hos våldtäktsmännen, och verkade ha ett samband med våldsamt 
utagerande. Barnantastarna hade istället ett mönster av undvikande beteende, 
lägre intelligens och uppvisade ett mönster av kriminellt sexuellt beteende. Det 
var också en högre förekomst av sjukdom, funktionsnedsättningar och 
inläggning på sjukhus hos barnantastarna. Våldtäktsmännen hade lite högre nivå 
av aggression och narcissism, medan barnantastarna uppvisade fler drag av 
psykotisism. Den större förekomsten av sådant som bisarrt beteende, passivitet 
och exhibitionism, det vill säga blottning, hos barnantastarna tyder enligt 
författarna på en möjlig psykosexuell störning som inte hittades hos 
våldtäktsmännen. 
 
Raymond Knight & Robert Prentky, doktorer i psykologi, (1993) menar att det 
finns fyra olika faktorer som är meningsfulla vid kategorisering av förövare vars 
offer är både yngre och äldre än femton år gamla. Den första faktorn innefattade 
förövarnas sexuella fantasier, deras omfattning och karaktär. Dessa kunde 
exempelvis innehålla våld, förnedring eller sexuella aktiviteter med barn. Den 
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andra faktorn gällde förekomsten av andra antisociala personlighetsdrag såsom 
manipulation, brist på empati, impulsivitet, våldsamhet och brist på ånger. Den 
tredje handlade om omfattning och mening med brottsassocierad aggressivitet, 
till exempel för att kunna genomföra brottet eller plåga offret. Den fjärde faktorn 
utgjordes av social kompetens. Studien visade också att de vuxna förövare som 
hade begått sitt första övergrepp innan arton års ålder och som hade gripits av 
polis under tonåren, skilde sig från de som hade begått brott utan att bli gripna. 
De som hade blivit gripna hade tydliga uppförandestörningar som till exempel 
aggressivitet, impulsivitet, svårigheter med uppmärksamhet, motorik, tal, 
inlärning och uppvisade även ett antisocialt beteende. 
 
Ytterligare ett exempel på en studie där den vuxne manlige förövaren står i 
fokus är gjord av Bharathi Balasundaram, psykiatriker, som tillsammans med 
kollegor (2007) har genomfört en studie med syftet att undersöka hur den 
vanligast förekommande karakteristikan såg ut hos människor som var åtalade 
för någon typ av sexuella övergrepp. Balasundaram et al kom bland annat fram 
till att övergrepp mot barn var det vanligaste brottet och våldtäkt var den 
vanligaste anledningen till åtal. De vanligaste orsakerna till förövarbeteendet var 
missbruk och sexuella motiv. De mindre vanliga orsakerna var bland annat 
beteenden som präglades av sexuella fantasier, sadism och psykisk störning. Att 
dessa var just låga kunde bero på att deltagarna inte avslöjade orsakerna. Många 
av samtliga sexuella förövare hade dessutom en mycket hög återfallsrisk. 

 

3.2 Karakteristika hos unga sexuella förövare 
 
Majoriteten av den forskning som finns att tillgå om unga sexuella förövare har 
bedrivits i USA och Storbritannien (Långström, 2000: 5). Det dröjde emellertid 
innan allvaret i ungas sexuella övergrepp erkändes och ansågs värt att forskas 
på. Enligt Barbaree, Hudson & Seto (1993: 10) avfärdades sådant länge mer 
eller mindre som något pojkar gör, och att beteendet betraktades som en bieffekt 
av normal aggressivitet hos sexuellt mognande unga killar. Det var först på 
1980-talet som intresset för unga sexuella förövare ökade, sett utifrån antalet 
publicerade studier.  
 
De flesta internationella studier vi har hittat har bedrivits inom den medicinsk-
psykologiska disciplinen, trots att studier visar att även sociala faktorer kan 
sättas i samband med ungas sexuella övergrepp (Kjellgren & Wassberg, 2002: 
8). Detta pekar även Långströms (2000) forskningsöversikt, som nämndes i 
uppsatsens inledning, på. I rapporten sammanfattar han det internationella 
forskningsläget vad gällde karakteristika hos unga sexuella förövare. Det gäller 
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bland annat sådant som psykiatriska symtom och diagnoser, social kompetens, 
förekomst av missbruk samt huruvida de unga sexuella förövarna tidigare hade 
gjort sig skyldiga till icke-sexuella brott. Vår uppfattning är att det är just på 
detta forskningsområde, av de fyra vi tar upp i forskningsavsnittet, som svenska 
forskare verkligen börjat visa framfötterna (se sammanfattningen av det 
nationella kunskapsläget i uppsatsens inledning). Socionomen Cecilia Kjellgren, 
en av de svenska huvudaktörerna gällande forskning om unga sexuella förövare, 
representerar således disciplinen socialt arbete på detta område. 
 
Howard Barbaree, forskare i psykologi, med kollegor (1993: 14) sammanfattar 
olika studiers resultat på området unga sexuella förövare i boken The juvenile 
sexual offender. En slutsats som Barbaree et al har kommit fram till att det i 
enskilda studier sällan rapporteras om etnicitet. De konstaterar dock att det finns 
studier där ”ras” använts som en demografisk variabel och i dessa studier var 
trettiotre till femtiofem procent svarta, tjugoen till trettiotvå procent 
latinamerikaner och tolv till fyrtiosex procent vita. Barbaree et al sammanfattar 
även flera forskares resultat för karakteristika för vuxna sexuella förövare som 
visat sig vara vanliga även hos unga sexuella förövare. Dessa innefattar instabila 
familjeförhållanden, att den unges liv har präglats av våldsamheter och överlag 
kan karakteriseras som oordnat, samt förekomst av sexuella övergrepp och 
misshandel. Författarna menar att dessa faktorer spelar en viktig roll när det 
gäller hur förövarens brott kommer att utveckla sig men även dess 
allvarlighetsgrad. Vidare menar de att det är svårt att säga något om unga 
sexuella förövares klasstillhörighet, vilket troligtvis beror på stora skillnader i 
källor och sammansättning i studierna samt i åldern på urvalspersonerna. 
Studierna som författarna nämner visar att de unga förövarna kan komma från 
familjer med betydligt lägre socioekonomisk status än andra brottslingar, men 
även att unga förövare lika gärna kan komma från medelklassen. 
 
Judith Becker & Scotia Hicks (2003), forskare i psykologi, har efter en 
genomgång av psykologisk litteratur gjort en översikt av bland annat 
karakteristikan hos unga sexuella förövare. De skriver exempelvis att den 
vanligaste typen av övergrepp begångna av unga är smekningar, därefter 
våldtäkt följt av blottning. De nämner även en studie som jämfört unga sexuella 
förövare med vuxna, vars resultat pekar på att unga oftare än vuxna begår sina 
övergrepp på någon inom den egna familjen och att de oftare använder våld än 
vuxna. Unga utövar mindre sällan penetrering i övergreppen i jämförelse med 
vuxna. Vidare skriver Becker & Hicks att unga manliga sexuella förövare oftare 
har blivit misshandlade än unga som inte förgriper sig sexuellt, samt att de oftare 
uppvisar störningar i beteende och/eller i skolgången. Andra kännetecken de 
hämtat från litteraturen är att unga sexuella förövare brister i sin förmåga att 
interagera med andra människor, att de har en historia av uppförandestörningar 
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med allvarliga inlärningssvårigheter, bristande impulskontroll samt depressiva 
symtom. 
 
Louise Almond, forskare i psykologi, har tillsammans med kollegor (2006) 
undersökt variationen i karakteristika hos unga sexuella förövare, som en följd 
av att tidigare studier visat på en väldig heterogenitet hos denna grupp. Efter en 
omfattande genomgång av litteratur på området unga sexuella förövare, satte 
Almond et al upp en hypotes om att unga som begått sexuella övergrepp har en 
bakgrund som genomsyras av antingen övergrepp, brottslighet eller olika former 
av nedsättningar. Genom att välja ut dryga fyrtio karakteristika från trehundra 
(varav åtta var flickor) unga sexuella förövares bakgrunder och sedan analysera 
dessa med en metod kallad ”Smallest Space Analysis”, kunde forskarna visa 
vilka karakteristika som med stor sannolikhet kan förekomma samtidigt hos 
vilken ”typ” av förövare. Det vill säga, huruvida förövarens bakgrund hade 
präglats av antingen övergrepp, brottslighet eller nedsättningar. Studien stödjer 
således hypotesen om de unga sexuella förövarna skulle ha ett dominerande 
”tema” över deras bakgrundskarakteristika. Förövarna vars bakgrund präglades 
av övergrepp, hade utsatts för både sexuella som fysiska övergrepp. Även 
förvirring över den egna sexualiteten och sexuell attraktion till barn är 
utmärkande för förövarna i den här gruppen. Förövarna som kom från ett liv 
kännetecknat av brottslighet hade ägnat sig åt stölder, begått brott mot andra 
personer, tänt eld på saker och hade ett allmänt antisocialt beteende. Deras 
sexuella brottslighet utgör endast en del av deras totala brottslighet, då de har en 
benägenhet att kränka andra och även bedöms ha stor risk för återfall i brott. De 
unga förövare som hade nedsättningar uppvisade stora variationer. Det rörde sig 
om känslomässiga, psykologiska och fysiska nedsättningar. Exempelvis kan 
nämnas hörselnedsättningar, uppförandestörningar, skolproblem och ADHD. 
Annat som var utmärkande för förövarna i denna grupp var bristfälliga sociala 
färdigheter, låg självkänsla, att de blivit mobbade samt social isolering. 
 

3.3 Karakteristika hos vuxna kvinnliga förövare 
 
I början av 2000-talet fanns det inte särskilt mycket empirisk forskning om 
vuxna kvinnliga förövare som förgripit sig sexuellt på barn att tillgå (Vandiver 
& Walker, 2002: 284), och så sent som 2008 skriver Strickland (2008: 474) att 
det fortfarande finns få studier som undersöker karakteristika hos kvinnliga 
sexuella förövare samt faktorer och/eller orsaker till avvikelse hos kvinnor. De 
som dittills hade gjorts var deskriptiva och endast några få var jämförande till 
sin natur. De studier som vi har hittat handlar om karakteristika utifrån 
exempelvis kvinnornas bakgrund, psykologiska/psykiatriska aspekter och en del 
innehåller typifieringar av kvinnliga sexuella förövare. 
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Ruth Mathews, psykolog, med kollegor (1989) skriver om en studie där sexton 
kvinnliga sexuella förövare ingick. De flesta av dessa hade själva utsatts för 
sexuella övergrepp i barndomen och många hade även blivit fysiskt 
misshandlade. Det fanns också tydliga mönster av social isolering i barndomen, 
av alienering och brist på utvecklad social kompetens. Mathews et al delade upp 
kvinnorna i tre olika kategorier: Läraren/Älskarinnan, Den Mottagliga 
Förövaren samt Den Av Man Tvingade Förövaren. Läraren/Älskarinnan söker 
sig till pre-pubertala och tonåriga pojkar till vilka hon relaterar som en jämlike. 
Hennes motiv är då att lära sina unga offer om sexualitet. Den Mottagliga 
Förövaren har ofta själv utsatts för svåra sexuella övergrepp som började i 
väldigt unga år och som pågick länge. Denna förövare tar själv initiativ till 
övergreppen och det är i huvudsak de egna barnen hon utsätter med syftet att 
uppnå känslomässig intimitet. Den Av Man Tvingade Förövaren handlar 
tillsammans med en man som har begått övergrepp mot barn förr. Denna 
förövare uppvisar ett extremt beroende- och osäkerhetsbeteende, och så 
småningom kan hon själv börja ta initiativ till övergrepp med både de egna och 
andras barn som offer. 
 
En annan studie där vuxna kvinnliga förövare belyses är gjord av Faller, 
professor i socialt arbete, (1987). Många av dessa kvinnor hade påtagliga 
psykologiska och sociala problem, där utvecklingsstörning och psykossjukdom 
återfanns hos ungefär hälften av dem. Lika många kvinnor hade även ett kemiskt 
beroende, och nästan tre fjärdedelar hade misshandlat sina offer utöver de 
sexuella övergreppen. Faller delade in kvinnorna i fem kategorier: flerincestiöst 
övergrepp, övergrepp av ensamstående förälder, psykotiska förövare, tonåriga 
förövare och förövare utan förmyndarskap. Faller menar avslutningsvis att 
omständigheterna som gör att kvinnor begår sexuella övergrepp mot barn, kan 
skilja sig från dem som får män att göra detsamma. 
 
Ett avslutande exempel på den här typen av forskning är en studie författad av 
Susan Strickland (2008), professor inom socialt arbete. Hon jämförde i en 
kvantitativ studie två grupper av kriminella kvinnor från ett fängelseregister i 
staten Georgia, de som hade begått sexuella övergrepp och de som inte hade 
gjort det. Resultatet av studien visade bland annat att förekomsten av trauman 
som skett i barndomen, och då i synnerhet sexuella övergrepp, var en mycket 
stor riskfaktor för att en kvinna skulle utveckla avvikande sexuella beteende i 
vuxen ålder. Båda grupperna utgjorde en hög andel av att vara offer för olika 
typer av misshandel, men sexualbrottslingarna uppvisade en historia av mer 
genomträngande och frekvent misshandel, både fysisk och psykisk. 
Sexualbrottslingarna var också mer osäkra vid sexuella och emotionella 
relationer och saknade sociala färdigheter för att skapa sociala kontakter med 
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vuxna partners. Detta ökade risken för att kvinnan istället skulle söka sig till ett 
barn för att få det utbyte hon idealt sett skulle ha fått med en vuxen. 
 

3.4 Studier om det massmediala språkets betydelse 
 
Vår uppfattning är att det finns väldigt sparsamt med gjorda diskursanalyser på 
området sexuella övergrepp. Trots en omfattande sökning i olika databaser 
hittade vi inte någon studie med samma syfte som vårt, det vill säga att 
undersöka hur sexuella förövare konstrueras i massmedier. Istället handlade 
majoriteten av det material vi fann om hur offret framställs, exempelvis under 
rättegångar eller i tidningar, och hur denne antingen tillskrivs ansvaret för det 
inträffande eller hur författarnas sätt att använda språket otydliggör vems 
ansvaret för brottet är. Brottet i sig utgörs inte alla gånger av ett sexuellt 
övergrepp, utan flera studier handlar om mäns fysiska våld mot kvinnor. Vi har 
även konstaterat att flertalet forskare ägnar sig åt att undersöka hur till exempel 
en del tidningsskribenters användning av språket tar bort fokus från det deras 
artiklar egentligen handlar om eller rent av förvränger händelsen ifråga. I det 
följande presenteras ett urval av studier som behandlar språkets roll i 
massmedier, då vi menar att det är relevant att också beskriva forskningsfältet ur 
en metodologisk synvinkel.  
 
Sharon Lamb (1991), doktor inom utbildningsvetenskap, genomförde en 
lingvistisk analys på det inledande stycket i forskningsartiklar, för att se hur 
författarna beskrev mäns våld mot kvinnor. Hon hävdar att det överraskande nog 
inte framgått särskilt tydligt i exempelvis forskningstexter, vems ansvaret är vid 
denna typ av våld. Genom att använda sig av meningar utan subjekt eller 
formulera meningar så att ett subjekt inte behövs, genom att utforma en mening 
så att det är oklart vem som är skyldig till en handling samt genom att förminska 
genusfrågan, gör många författare sig skyldiga till att otydligöra mannens ansvar 
för våldet mot kvinnan menar Lamb. För att få stopp på mäns våld mot kvinnor, 
måste en förändring ske på beteendenivå (exempelvis genom förebyggande 
arbete) men även på språknivå, anser Lamb. Detta eftersom den dominerande 
gruppen i samhället, som oftast utgörs av vita män, påverkar språkutvecklingen 
och ofta konstruerar språket till att stötta gruppens verklighetsuppfattning och 
upprätthålla dess hierarkiska status. Lambs studie består dels av en kvantitativ 
del där frekvensen av ett begrepp räknades, dels av en kvalitativ del där data 
analyserades. Resultaten visade att i mer än hälften av artiklarna användes ord 
som otydliggjorde mannens ansvar för våldet. Manliga författare samt män som 
skrivit artikeln tillsammans med en kvinna, var mer än dubbelt sannolika att 
skriva diffust än kvinnor som skrev själva eller tillsammans med en annan 
kvinna. De författare som var socialarbetare till yrket hade skrivit betydligt färre 

 

 



 23

diffusa meningar än övriga författare (som tillhörde disciplinerna psykologi, 
familjeterapi/utveckling eller sociologi).  
 
Chris Goddard & Bernadette Saunders, forskare i socialt arbete (2000) forskar 
om hur barns och föräldrars rättigheter representeras i omtvistade fall där barn 
far illa. Dessa studier ledde forskarna in på att undersöka hur språket i tryckta 
medier behandlar försummade och utnyttjade barn samt brotten som har begåtts 
mot dem. Forskarna studerade artiklar i tre större tidningar med hjälp av 
diskursanalys. Studien belyser två fynd: det första visar att barnet ibland blir 
objektifierat i texten även om dess kön redan är känt. Forskarna hittade 
exempelvis flertalet artiklar där författaren inledningsvis skrev ut könet på 
barnet, för att sedan referera till samma barn som ”det”. De menar att detta kan 
utgöra en eventuellt omedveten reaktion hos författaren på en känslomässigt 
jobbig händelse som denne måste skriva om. Det andra fyndet visar att språket 
som användes för att beskriva sexuella övergrepp mot barn kan bidra till att 
minska allvaret i brottet. Goddard & Saunders illustrerar detta med en artikel om 
en man som dömts till fängelse för att han hade haft sexuellt umgänge med sin 
tioåriga styvdotter. Författaren tydliggör brottet i artikelns rubrik, men använder 
sedan ord som ”affär”, ”förhållande” och ”paret” för att beskriva det som 
egentligen är en vuxens mans sexuella övergrepp mot ett barn. På det här sättet 
får författaren brottet att framstå som ett ömsesidigt förhållande mellan två 
vuxna personer. Goddard & Saunders benämner dessa fenomen 
”könsförsummelse” och ”textuella övergrepp”, och menar att de kan minska 
inverkan som brottet annars skulle ha på läsaren.  
 
Ytterligare en undersökning som kan sägas tillhöra denna genre kommer från 
Susan Lea (2007), professor i tillämpade psykosociala studier, som visar hur 
dömda sexbrottslingar och olika yrkesgrupper som arbetar med dessa personer 
talar om brotten och hur de på så sätt beskriver och förklarar det inträffade. 
Därigenom ville hon klargöra hur deltagarna i studien konstruerade offrets 
ansvar för brottet. Lea bandade gruppterapisessioner på ett fängelse och gjorde 
sedan en diskursanalys på det transkriberade materialet. Två diskurser kunde 
utrönas från detta: den ena var diskursen om begär och den andra diskursen om 
det sunda förnuftet. Den förra, som kom från förövarna själva, handlade om att 
förövaren handlade som han gjorde, det vill säga våldtog kvinnan, därför att han 
var sexuellt attraherad av henne. Denna diskurs får våldtäkt att snarare passera 
som sex: förövaren planerade inte att attackera kvinnan, utan spontant åtrådde 
henne sexuellt eftersom hon var så ”vacker”. Lea menar att detta går att härleda 
till en annan diskurs, som handlar om den manliga sexualdriften. Det centrala i 
den är att män drivs av en stark biologisk kraft att söka efter sex. Därmed 
riskerar alltid kvinnor att trigga igång denna kraft. Diskursen om det sunda 
förnuftet, som uppkom genom de professionellas sätt att tala, handlade också om 
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offrets attraktionskraft, fast snarare om på vilket sätt kvinnorna gjorde sig 
attraktiva för män och därigenom stimulerade männens intresse för dem. Leas 
slutsats var således att dessa diskurser tillskrev, både var för sig och 
tillsammans, offret ett visst ansvar och användes för att våldtäkt skulle betraktas 
som sex.  
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Kapitel 4: Analys 
 
4.1 Presentation av analysmaterialet 
 
Här följer en introduktion till var och en av böckerna som utgör vårt 
analysmaterial. Vi vill återigen betona att vi valde böckerna om 
Pojkmottagningen just på grund av deras tydliga fokus på pojkar som offer för 
sexuella övergrepp, och dessutom unga som sexuella förövare. Böckerna kan 
definieras som litteratur belägen på en skala någonstans mellan vetenskap och 
mer fiktionsbetonat material. Författarna till böckerna är psykolog, 
socionom/psykoterapeut samt psykolog/psykoterapeut till yrket, och det är även 
de som bedrev behandlingen på Pojkmottagningen.  
 
101 pojkar: en studie om sexuella övergrepp (92 sidor) av Börje Svensson 
(1998) bygger på en enkätstudie gjord av författaren, med hjälp av vilken han 
söker ta reda på vad det kan innebära att vara en sexuellt utnyttjad pojke. 
Enkäten innehöll exempelvis frågor om av vem pojkarna blivit utnyttjade, hur 
pojkarnas bostadssituation såg ut under tiden de gick i behandling, om förövaren 
avslöjades och vad som i så fall hände denne sedan. 
 
Offer och förövare: om sexuella övergrepp och behandling (38 sidor) av Börje 
Svensson (2000) bygger vidare på böckerna Pojkmottagningen och 101 pojkar 
och syftar till att ge ytterligare inblickar i vem offret respektive förövaren av 
sexuella övergrepp är. Boken beskriver olika grupper av förövare, såsom 
pedofiler, kvinnliga förövare och barn som utnyttjar andra barn. Författaren ger 
även en bild av hur offrens situation kan te sig med hjälp av exempel och 
fallbeskrivningar. 
 
I Unga förövare, sexuella övergrepp och behandling (177 sidor) av Anders 
Nyman, Olof Risberg och Börje Svensson (2001) försöker författarna att 
sammanställa ett fem år långt arbete med ett sextiotal ungdomar, och då främst 
pojkar, som på olika sätt har begått sexuella övergrepp. Författarna fokuserar 
främst på hur man ska hjälpa och behandla de unga individer som begår 
övergreppen, men även hur risken minimeras för att barn blir utsatta för sexuella 
övergrepp. Faktabetonad information varvas med berättelser från författarnas 
egna erfarenheter och möten med denna typ av problematik. 
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Pojkmottagningen: sexuella övergrepp och behandling (174 sidor) av Anders 
Nyman och Börje Svensson (2002) bygger på författarnas dokumentation av den 
behandling de bedriver på Pojkmottagningen och de möten med ett hundratal 
pojkar som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Bokens första upplaga kom 
ut redan 1995, och har sedan omarbetats efter att nya erfarenheter och forskning 
har tillkommit på området.  
 
Vem vill vara ihop med mig då? (95 sidor) av Olof Risberg (2004) handlar om 
Pojkmottagningens arbete med de pojkar, både offer och förövare, som har en 
lindrig eller måttlig utvecklingsstörning. Författaren beskriver vad han som 
terapeut jobbar med i samtalen med pojkarna. Det som lyfts fram i boken är 
arbetet med att hjälpa pojken förstå vad som hänt, innebörden och vikten av 
samtycke till intimt umgänge samt att förstå vilka ställen på kroppen som är 
privata. Författaren har även intervjuat olika professioner som kommit i kontakt 
med den aktuella målgruppen, och som delar med sig av sina erfarenheter kring 
problematiken kring denna grupp och sexuella övergrepp. 
 
4.2 Tillvägagångssätt i och upplägg av analysen 
 
Analysen genomfördes i flera etapper. Inledningsvis lästes materialet igenom så 
pass många gånger att vi sedan hade en god uppfattning om innehållet. Under 
dessa genomläsningar fann vi tendenser till olika mönster i texterna, vilka 
utgjordes av författarnas sätt att tala om de sexuella förövarna. Dessa mönster 
omfattar sådant som rör egenskaper, beteenden och olika faktorer i förövarnas 
livssituation. Efter ytterligare genomläsningar blev dessa mönster än tydligare, 
vi kunde bättre uppfatta vilka av dessa som var mer förekommande i vilka 
böcker och det var också möjligt att från dessa mönster urskilja olika 
förövartyper, som följaktligen utgör de diskurser vi har funnit och namngett. Vi 
benämner dessa Monstret, Förföraren, Förvanskaren, Janusansiktet och Kufen. 
Deras egenskaper överlappar varandra, men av analytiska skäl har vi skiljt dem 
åt. Under genomläsningarna valde vi ut delar av texterna i form av citat eller så 
skrev vi en återberättelse av en händelse eller dylikt i syfte att kunna använda 
detta för att exemplifiera de olika förövardiskurserna och därigenom 
genomskinliggöra den process som lett fram till vår tolkning. När vi läste 
böckerna uppmärksammade vi även sådant som skulle kunna relateras till 
intersektionalitet samt frågor om normalitet och avvikelse. Vi försökte därmed, 
som tidigare nämnts, att dekonstruera varje enskild diskurs utifrån de verktyg 
som intersektionalitetsperspektivet erbjuder oss. 
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Därefter påbörjade vi den skriftliga analysen, och därför kommer resten av detta 
avsnitt utformas i termer av både hur vi i den har gått tillväga men också hur den 
är organiserad. Vår intention med analysen har inte varit att redogöra ett resultat 
för varje enskild bok, utan snarare att ha diskurserna som utgångspunkt. 
Analysens första del inleds därför med en presentation av varje förövardiskurs. 
Här presenteras det som vi har uppfattat som generell karakteristika hos den 
aktuella förövartypen. Detta följs av ett eller flera citat som får illustrera och 
fungera som belägg för vår konstruktion av just den diskursen. 
 
Därnäst går vi på djupet i varje diskurs med hjälp av de valda intersektionerna, 
för att belysa hur författarna konstruerar dessa förövartyper. Vi visar också hur 
intersektionerna kan kombineras på olika sätt för var och en av dem. Det innebär 
att förövare inom samma diskurs ändå kan skilja sig från varandra. På så vis 
söker vi nyansera bilden av den stereotyp som varje förövardiskurs utgör. Dessa 
distinktioner illustreras också med citat och exempel från böckerna. Här 
använder vi oss av begreppen ”dikotomi”, ”stereotyp” samt ”de Andra” för att 
tydliggöra det intersektionella perspektivet i studien. Slutligen sammanfattas 
förövardiskursen innan vi går vidare till nästa där samma procedur upprepas. 
 
Den andra och sista delen av analysen redogörs för under avsnittet 
”Sammanfattande analys och avslutande diskussion”. Här diskuterar och jämför 
vi det som har framkommit i den första analysdelen. Kopplingar görs även till 
den tidigare forskning som redovisats. Vi diskuterar också studiens resultat i 
förhållande till den sociala praktiken samt ger förslag till vidare forskning 
 
4.3 Analys 
 
4.3.1. Monstret  
 
I samtliga böcker utom i Vem vill vara ihop med mig då? har vi funnit exempel 
på den diskurs som vi valt att benämna Monstret. Den sammantagna 
konstruktionen av Monstret är den av en farlig, ondskefull, sadistisk, aggressiv, 
äcklig och motbjudande förövare. Egenskaperna kommer till uttryck genom 
verbala hot och hot med tillhyggen, genom misshandel och grova övergrepp mot 
och av offret. Det verbala och handgripliga våldet förekommer även i situationer 
utöver de tillfällen som de sexuella övergreppen begås. Denna förövare beskrivs 
överlag av författarna som något omänskligt och alltigenom ont, vilket följande 
citat belyser: 
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Finns det något brott som är så skambelagt och föraktat som att 
förgripa sig sexuellt på ett barn?”Är detta en människa?” frågar sig 
den som kräver inlåsning av förövare på obestämd tid, kastrering 
eller till och med avrättning, som vill publicera namnlistor på 
sexualbrottsdömda (Unga förövare, s. 11). 

 
I citatet ovan bygger författarna upp en bild av förövaren där omgivningen anser 
att sexförbrytare borde låsas in för alltid, kastreras eller avrättas. Det berättas att 
det även finns de som vill publicera förbrytarnas namn, och som ifrågasätter om 
förövarna verkligen är mänskliga. På så sätt markerar författarna det annorlunda 
med förövarna, även om de gör det genom att lägga skuldbeläggelsen i den 
breda allmänhetens ögon. Detta kan kopplas till Goffmans stigmateori, i vilken 
han framhåller att de normala i sådana situationer försöker vidta åtgärder som 
inskränker den stigmatiserades livsföring. Avsikten är att markera denne som 
underlägsen de normala, och i iver tillskriva honom fler brister än att enbart 
förgripa sig på barn (Goffman, 2010: 14-15). Det vill säga, de normala för 
samman dessa förövare till en enda kategori människor – ”de Andra”, som är 
alltigenom onda. Vi kan här se tydliga dikotomier av sorten det goda mot det 
onda. Genom att beskriva andras betraktelser av förövarna som något diametralt 
olikt dem själva och därigenom något alltigenom förkastligt, konstruerar 
författarna en bild av förövarna som onda onormala avvikare. 
 
Monstret sägs också kunna framkalla känslor av äckel och obehag hos sin 
omgivning. Nedan följer tankar som en terapeut säger sig ha haft om en av sina 
klienter:  

”Det kan väl inte bero på att han är tjock”, tänker jag förskräckt 
när jag känner olusten komma krypande. Dessutom har han det 
där mycket speciella tonfallet som gör att det känns som om han 
masserar mig med sin röst, ljummen och lite oljig. Han kryper 
under skinnet på mig, och jag flyttar mig så diskret jag kan allt 
längre bort från honom. Han berättar distanslöst och detaljerat 
medan hans blick vandrar över min kropp. Jag känner mig 
invaderad och lätt illamående (Unga förövare, s. 35). 
 

Vi finner det intressant att författaren använder sig av ordet ”tjock”, eftersom det 
är motsatsen till ”smal”, vilket är något av ett ideal i dagens samhälle, och 
därmed en avvikelse från normen. Vi kan dessutom tala om dikotomier. Det är 
överhuvudtaget intressant att författaren har med den första meningen, för vad 
har det med hans avsmak för övergreppet att göra egentligen? Direkt efter 
använder han ordet ”dessutom”, som för att rättfärdiga varför han känner 
avsmak för den unge, tjocke förövaren. Genom författarens sätt att beskriva 
situationen och hur han uppfattar förövaren, så förstärker han bilden av denne 
som ett Monster och något som inte helt mänskligt. Särskilt eftersom det 
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framstår som att den unge förövaren till och med kan få en vuxen terapeut att 
känna sig illa till mods och nästan kränkt bara genom att titta på denne. 
 
Ifråga om intersektionen kön kan vi när det gäller Monstret se att denne oftast är 
en man, och som innehar rollen som offrets far. Därmed får vi även en 
uppfattning om var Monstret kan befinna sig i spannet när det gäller 
intersektionen ålder. När Monstret är offrets far sker övergreppen huvudsakligen 
i hemmet och eftersom det äger rum inom familjen behöver förövaren inte lägga 
tid på att skapa förtroende. Familjebanden och våldsutövandet hindrar barnet 
från att berätta om övergreppen. Författarna ger bilden av att det inte heller är 
ovanligt att Monstret som far dokumenterar övergreppen genom att fotografera 
eller videofilma dessa. 
 
Monstret som pappa utmålas i en majoritet av fallen med vad som skulle kunna 
betecknas som låg social status. I anslutning till beskrivningarna av dessa fall 
berättas det nämligen om missbruk. Därtill är en del citat hämtade från 
sammanhang där familjernas liv överlag är tämligen dysfunktionella, 
exempelvis på grund av misshandel inom familjen. Däremot kan vi inte säga 
något om familjens ekonomi, den kan lika gärna vara god som dålig. 
I Pojkmottagningen finns ett helt kapitel om pappor som förövare och det inleds 
på ett sätt som enligt vår mening fångar kontentan i diskursen om Monstret när 
denne utgörs av offrets far: 

 
När Kalles pappa var full blev han sadistisk och misshandlade 
mamman. Han hade även slagit Kalle i mammans åsyn. Men att 
han dessutom förgripit sig på pojken, visste inte mamman 
(Pojkmottagningen, s. 28). 

 
Även citatet nedan, som beskriver vad olika pappor har gjort mot sina barn 
förutom att förgripa sig sexuellt på dem, exemplifierar hur författarna bygger 
upp bilden av dessa fäder som Monster: 
 

En pappa brände sitt barn med cigarett och hade sparkat det i 
magen, en annan pappa band sitt barn, hotade det med pistol, 
tvingade det att dricka alkohol och se på våldspornografisk film. 
En pappa piskade sin son med livrem, en annan pappa låste in 
barnet i en mörk garderob och hotade att slå ihjäl honom om han 
berättade om övergreppen (101 pojkar, s. 38).  
 

I citatet om Kalles pappa kunde författarna ha använt ordet ”våldsam” istället för 
”sadistisk”. Det senare är ett starkare ord, som understryker hur extremt 
avvikande pappans beteende anses vara. I detta fall låter författarna oss också 
ana att det finns ett alkoholmissbruk med i bilden, vilket är det som utlöser det 
sadistiska våldet. Missbruk är en typ av det stigma som Goffman kallar för 

 

 



 30

”fläckar på den personliga karaktären”. I citatet konstrueras således dubbla 
stigman, vilket bidrar till att skapa distans, en uppfattning av hur långt ifrån 
denna pappas avvikande beteende är från vårt egna ”normala”, en ”vi och de 
Andra-känsla” skapas hos läsaren. 
 
Monstret kan också utifrån intersektionen kön vara en kvinna och då i rollen 
som pojkens mamma. Enligt intersektionen ålder är denna följaktligen att 
betrakta som vuxen. I böckerna framställs Monstret som mor som varande 
psykiskt sjuk och vi som läsare får en känsla av att dessa familjer lever i social 
misär vilket också betyder att den sociala statusen inte är särskilt god. Antingen 
beskrivs mamman leva ensamt och isolerat med barnet, eller med en man som 
hon är beroende av. Följande citat, som handlar om en psykiskt sjuk mor som 
under sex års tid utnyttjat sin son sexuellt, låter vi exemplifiera Monstret som 
mor: 
 

Mamman levde ut sina psykiskt sjuka sidor på pojken. Hon 
sexualiserade omvårdnaden, smekte hans penis och uppmuntrade 
honom att smeka hennes kön. Hon masturberade barnet och 
försökte genomföra samlag. Hon kletade in honom med urin och 
avföring, som hon lät torka in. Hon isolerade honom från andra 
barn. Under dessa tre år var Gustav ständigt fastspänd i 
barnvagnen då han var utomhus. Han kunde knappt gå och talade 
inte alls (Pojkmottagningen, s. 54). 
 

Ett annat citat, som även det illustrerar Monstret som mor, handlar om våld som 
förövaren utövar mot barnet i andra sammanhang än vid de sexuella 
övergreppen: 
 

En mamma slog sitt barn, höll barnets huvud under vattnen eller 
duschade barnet med hett vatten för att det skulle sluta skrika (101 
pojkar, s. 38). 
 

Då Monstret framställs som kvinna innebär bara det faktum att hon är kvinna 
avvikelse i sig, eftersom de flesta sexuella förövare beskrivs vara män. Monstret 
som mamma kännetecknas huvudsakligen av det som författarna beskriver som 
psykisk sjukdom, vilket kan ses som ett stigma utöver det att begå övergrepp 
och att dessutom vara en kvinnlig förövare. Denna konstruktion, att den 
psykiska sjukdomen är så påtaglig hos denna förövare, förstärker läsarens bild 
av att detta handlar om människor som ligger långt från en själv i fråga om 
normalitet. Därmed skapas även här en känsla av ”vi och de Andra”.  
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Ett tredje sätt som Monstret framställs på är i egenskap av en ung manlig 
förövare i ett köns- respektive åldersintersektionellt perspektiv. Antingen 
beskrivs han som en äldre bror eller släkting till pojken, eller också som en äldre 
pojke från grannskapet. Då det rör sig om övergrepp som förekommit inom 
familjen eller inom släkten, beskrivs det inte sällan vara svårt för övriga 
familjemedlemmar och/eller släktingar att ta in, förstå och acceptera att något 
sådant kunnat hända i deras familj/släkt. Nedan följer ett citat från en mamma 
som pratar om sin ena son som har förgripit sig på sin yngre bror: 
 

I början, den första månaden, så ska jag erkänna att jag hade 
väldigt svårt att tänka på Niklas som min son. (…) Jag vill inte ha 
Niklas som en förövare, en ful gubbe eller en ful tonåring som 
springer omkring och förgriper sig på barn (Unga förövare, s. 27). 
 

Något annat som är genomgående i diskursen om Monstret då denne är en pojke 
eller en ung man, är att övergreppen beskrivs som att de oftast är grova, med 
vilket författarna verkar likställa med anal penetration. Därmed konstruerar 
författarna definitionen för ”grovt sexuellt övergrepp” på ett manligt offer som 
anal penetrering och något som betraktas som allvarligare än om övergreppet 
inte innefattas av detta. Ett citat som bidrar till denna konstruktion är följande: 
 

Sexuella övergrepp av unga förövare är ofta grova. 63 % av offren 
för unga förövare har blivit analt penetrerade (Pojkmottagningen, s. 
23). 
 

Författarna låter oss även förstå att också de unga Monstren kan utöva våld mot 
sina offer i andra situationer som inte har med de sexuella övergreppen att göra: 
 

(…) en fjortonåring som regelbundet under ett par års tid slog sin 
tioåriga bror med knytnävsslag och dessutom knivhotade honom 
(101 pojkar, s. 38). 

 
Bilden som förmedlas i böckerna är att de unga Monstren kommer från 
dysfunktionella familjer som inte har särskilt god social status. Deras anseende 
påverkas av att de är våldsamma, ofta kriminella och sätter skräck i 
omgivningen. 
 
I en fallbeskrivning i slutet av boken Unga förövare, berättar författarna om en 
femtonårig yngling vid namn Jim, som under ett par års tid går i behandling på 
Pojkmottagningen. Denna pojke beskrivs som en kriminell, våldsam, aggressiv 
och rymningsbenägen person som har begått ett flertal sexuella övergrepp, bland 
annat en rå och hänsynslös våldtäkt på en jämnårig flicka. Han har vistats på 
olika institutioner och familjehem sedan tolvårsåldern. Berättelsen varvas med 
själva behandlingsarbetet, beskrivningar av hur Jim förändras och de framsteg 
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han gör, men även terapeutens egna känslor och reflexioner. Följande citat 
illustrerar allvaret i Jims brott: 

 
Han iscensatte onanilekar med Peter, som då var sex år, vid tre 
tillfällen och fingrade på Johannas kön en gång. Hon var nio år, 
och Jim var femton. Han våldtog Linda bryskt på ett golv i ett 
omklädningsrum vid en badplats. Han slog henne aldrig men han 
brottade ner henne och slet av hennes trosor (Unga förövare, s. 
150). 
 

Historien om Jim förstärker den konstruktionen som skapades vid de andra 
citaten som hade med unga Monster att göra och får oss som läsare att undra: 
hur är det möjligt att vara så aggressiv och våldsam vid femton års ålder och 
dessutom ha begått flera sexuella övergrepp om det inte finns en allvarlig 
psykisk störning hos personen? Vad har en sådan person varit med om som har 
fått honom att begå så hemska gärningar mot andra? Uppfattningen att Jim är ett 
hopplöst fall på grund av att han måste vara så pass psykiskt störd för att begå 
dessa brott börjar mer övergå till ett tycka-synd-om-tänkande: ingen människa 
föds väl ond och vad har Jim råkat ut för själv för att kunna bli sådan? Och han 
gör ju faktiskt framsteg i behandlingen, vilket vi ser som ett 
normaliseringsförsök från författarnas sida: det var inte helt kört för Jim! 
Behandlingen har effekt och därmed börjar dikotomierna om förövaren och vi 
andra i termer av ”ond-god” suddas ut, eller åtminstone nyanseras.  
 
I vårt samlade urval, det vill säga alla de böcker vi analyserat för denna studie, 
är det endast i Unga förövare som vi funnit sådant som går att koppla till etnisk 
härkomst. Det gäller i ett fall fenomenet gruppvåldtäkt, då var och en av 
förövarna framställs som ett ungt Monster med annan etnisk härkomst än svensk 
(det andra fallet gäller den unga Förvanskaren med annan etnisk härkomst än 
svensk, var god se senare avsnitt). I den aktuella boken presenterar författarna 
vad som ska framstå som fakta om gruppvåldtäkter. Dessa förövares sociala 
status är utifrån deras anseende inte heller särskild god, då de som citatet nedan 
åsyftar, ofta är kriminella och saknar respekt för andra. 
 
Det framgår i boken att av dem som misstänkts för gruppvåldtäkt är 58 procent 
svenskar och av svenskarna har en fjärdedel invandrarbakgrund, 32 procent är 
utrikesfödda och folkbokförda i Sverige och 10 procent utrikesfödda men inte 
folkbokförda här. Med dessa siffror visar författarna att de flesta gruppvåldtäkter 
som begås i Sverige utförs av förövare som är av en annan etnicitet än svensk 
eller har en annan kulturell tillhörighet. De beskriver sedan gruppen förövare 
med annan etnisk härkomst på följande sätt, och även om de inte uttryckligen 
skriver att de inte är svenskar förstår vi som läsare att så är fallet: 
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I dessa sammanhang möter vi ibland tonåringar med en klart 
diskriminerande kvinnosyn – de gör en klar åtskillnad mellan 
flickor från den egna kulturen och andra flickor. Inte sällan har vi 
upplevt att de också får stöd av sina föräldrar i att göra denna 
åtskillnad. De flesta av de ungdomar vi mött och som deltagit i 
gruppvåldtäkter, är killar som är ”tuffa”, drar runt i gäng på stan 
och i tunnelbanan, har rånat andra ungdomar och över huvud taget 
lever på de kriminella marginalerna. De kräver ”respekt” men har 
dåligt utvecklad respekt för andra (Unga förövare, s. 53). 
 

I boken finns också ett konkret exempel på en gruppvåldtäkt, där en kvinna i 
trettioårsåldern berättar hur hon som femtonåring våldtogs av flera killar på en 
utlandsresa: 
 

Jag blev otroligt chockad när han flög på mig och brottade ner 
mig.(…) Jag vet inte hur lång tid det dröjde, men det kom en bil 
och tre unga killar hoppade ur och släpade mig in i bilen.(…) De 
började tafsa på mig och dra i mina kläder.(…) Stämningen i bilen 
var hemsk. De pratade mer och mer högljutt och ibland sa den som 
körde något på engelska, könsord och sånt.(…) Liggande på rygg i 
den där bilen blev jag våldtagen av i alla fall tre stycken.(…) värst 
var det med han som körde. Han var fruktansvärt aggressiv och när 
han kom in i mig gjorde det fruktansvärt ont. Vid ett tillfälle stack 
han in ett finger i slidan på mig och luktade på det och så 
grimaserade han.(…) Förnedringen var fullständig på något vis. 
”Du luktar illa…” (Unga förövare, s. 55). 
 

Författarnas konstruktioner av de unga Monstren med annan etnisk härkomst än 
svensk resulterar därmed i bilden av en trefaldig stigmatisering. Det som rör 
ursprung benämner Goffman tribala stigman (Goffman, 2010: 14). Författarna 
beskriver hur en del av de ungdomar med annan etnisk härkomst än svensk som 
de träffat, och eventuellt även dessa ungdomars föräldrar, stigmatiserar flickor 
som inte har samma etniska härkomst som dem. Dessa tjejer är alltså avvikare i 
ungdomarnas och föräldrarnas ögon. Samtidigt gör författarna en egen åtskillnad 
mellan de ungdomar som inte har en diskriminerande kvinnosyn och de som har 
det. Vi tror att det finns en risk att ungdomar med annan etnisk härkomst än 
svensk, som hänger på stan och i tunnelbanan, fast utan att förgripa sig på 
någon, lätt kan dras med i uppfattningen att alla dessa ungdomar är ”av samma 
skrot och korn”. Stereotypen om att de som begår gruppvåldtäkter i Sverige är 
ungdomar med annan etnisk härkomst än svensk reproduceras därmed. Det 
andra stigmat handlar om att dessa Monster dessutom överlag har ett 
normbrytande beteende, utöver det sexuella brottet. Den tredje rör det sexuella 
övergreppen som sådant. 
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Sammanfattningsvis har vi således med hjälp av våra intersektioner urskiljt tre 
olika karaktärer inom diskursen om Monstret som sexuell förövare. Den första 
är en vuxen man med ospecificerad etnisk härkomst som är pappa till offret. Här 
framställs förövarens sociala status som inte särskilt god. Dennes funktionalitet 
karaktäriseras oftast av dubbla stigman utöver att vara en sexuell förövare, till 
exempel att vara våldsutövare och missbrukare. På grund av detta skapas en 
påtaglig ”vi och de Andra-känsla”. 
 
Den andra karaktären är en vuxen kvinna utan specificerad etnisk härkomst som 
är offrets mor. Även här konstrueras förövarens sociala status som inte särskilt 
god. Monstret som mamma har en funktionalitet som präglas av psykisk 
sjukdom, vilket förstärker konstruktionen av ”vi och de Andra”. 
 
Slutligen utgörs den tredje karaktären av en pojke eller ung man som kan vara 
”svensk” eller av annan etnisk härkomst. Inte heller dennes sociala status 
framstår som speciellt god. Den förras funktionalitet genomsyras av vad 
författarna målar upp som en grav störning, men i och med att förövaren får 
behandling börjar denne sakta röra sig mot en mer konstruktiv och därmed 
mindre avvikande funktionalitet. Författarna framställer den senares 
funktionalitet till viss del påverkad av förövarens etniska härkomst. Det gäller 
när härkomsten innefattar en kvinnosyn som kommer i konflikt med det svenska 
samhällets normer och kulturella koder. Funktionaliteten innebär också en 
avvikelse i form av allmänt normbrytande beteende. En förövare som skulle 
kunna ses som Monstrets motpol kommer vi att presentera härnäst, nämligen 
Förföraren.  
 

4.3.2 Förföraren 
 
Specifikt för konstruktionen av Förföraren är att denne beskrivs ge ett oskyldigt 
intryck på omgivningen och därför kan bygga upp en relation till offret i lugn 
och ro. Detta sägs exempelvis ske genom att han ger offret bekräftelse, 
uppmärksamhet, presenter och andra förmåner. Således innehåller författarnas 
förmedlade bild av Förföraren sällan våldsamheter. Centralt hos denna förövare 
beskrivs vara den manipulativa benägenheten, med vars hjälp denne lyckas 
passera som en snäll och godhjärtad person. På så vis blir det möjligt för 
förövaren att vilseleda sin omgivning och att förföra offret. Förföraren framställs 
vara så skicklig på att manipulera och sudda ut gränserna för vad som är ett 
lämpligt beteende att offren ibland inte riktigt förstår att de blivit utsatta för ett 
brott. Nedan följer ett citat som bidrar till att skapa och upprätthålla flera av 
karakteristikan hos Förföraren: 
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Förövarna knyter istället upp barnen känslomässigt genom 
förtroendefulla samtal, spännande aktiviteter, gåvor och 
engagemang i pojkarnas liv. Om förövarens huvudsakliga läggning 
är att vilja vara tillsammans med barn, både känslomässigt, socialt 
och sexuellt så vill han helst inte öppet tvinga eller våldföra sig på 
offret för då förstör han sin egen illusion om att barnet också vill 
ha sexuell kontakt (101 pojkar, s. 36). 
 

Genom författarnas användning av ordet ”knyter” blir det tydligt hur förövaren 
verkligen systematiskt börjar omsätta sina avvikande intentioner i handling. 
Även adjektiven som beskriver samtalen och aktiviteterna fyller funktionen att 
belysa hur manipulativ förövaren faktiskt är bakom den normala fasaden. 
Författarnas konstruktion av Förföraren medför också att denne framstår som 
välvillig och generös, både för offren och för omgivningen. Enligt Goffmans 
terminologi kallas detta för att passera, det vill säga att bli tagen för en helt 
vanlig individ. Det innebär följaktligen att Förföraren karaktäriseras som 
levande ett dubbelliv (Goffman, 2010: 84), vilket också kommer till uttryck i 
citatet ovan. Gentemot omgivningen kvarstår Förförarens normala fasad även 
under övergreppen, medan offret har blivit varse om dennes sanna natur. Citatet 
ger också exempel på en särskild grupp eller kategori av Förförare, nämligen 
den fixerade pedofilen. Vidare är citatet ett exempel på hur sådant som ordval 
och beskrivningar kan, när det betraktas var för sig, framstå som oväsentligheter. 
Men då det sätts in i en vidare kontext står det klart vilken stark inverkan det kan 
få på oss som läsare. På det här viset skapar författarna dikotomier av slaget god 
mot ond och därigenom även distans till denna avvikande förövare. 
Metodologiskt blir det här, med andra ord, tydligt hur text och diskursiv praktik 
interagerar.  
 
Utifrån intersektionen kön beskrivs Förföraren i princip alltid som en man. När 
det gäller ålder talar författarna i huvudsak om Förföraren som en vuxen person, 
som dessutom har en pedofil läggning. Denna läggning framstår som orsakande 
av en benägenhet hos förövaren att dokumentera övergreppen med hjälp av 
fotografier och/eller videoband. Enligt författarna är det inte ovanligt att 
Förföraren som pedofil ingår i nätverk där de kan utbyta material med 
likasinnade. Författarna framhåller även att denna förövare gärna söker sig till 
yrken och/eller volontäruppdrag där han har möjlighet att få tillgång till barn att 
förgripa sig på. Förföraren som pedofil beskrivs också på flera ställen gå via sitt 
offers ensamstående mor för att komma nära pojken. Antingen inleder han en 
relation med mamman eller så gör han sig vän med henne, för att på så sätt få 
hennes och pojkens förtroende. Följande citat illustrerar: 
 

 
 

 

 



 36

En man som bodde i samma hus som en 10-årig pojke gjorde sig 
bekant med dennes ensamstående mamma. Han satt barnvakt åt 
pojken, som ofta vistades i mannens lägenhet. Mamman visste inte 
att mannen under många år hade förgripit sig på olika barn, alla i 
nio-tio-elva-års-åldern. Inte heller anade hon att han förgrep sig på 
hennes son och dessutom videofilmade sina egna övergrepp. Så här 
beskrev pojken förövaren: ”Snäll, fick presenter…fick 3000 
kronor…fick lego…(…)” (Offer och förövare, s. 26). 
 

I boken Pojkmottagningen låter författarna en mamma som heter Mari, berätta 
om hennes före detta pojkvän som utsatte hennes son Mårten för sexuella 
övergrepp: 
 

Han verkade snäll och timid. Kändes rejäl och så kom han från 
Västkusten precis som jag, tyckte om havet och så. Han lekte ju 
med detsamma med Mårten och var väldigt direkt i kontakten med 
honom. Jätteroligt att träffa en man som tyckte så mycket om barn, 
tyckte jag som ensam mamma. Han har själv berättat att han föll 
för mig på grund av Mårten och att han längtade otroligt mycket 
efter ett barn.(…) Dessutom gav han alltid Mårten presenter. 
(Pojkmottagningen, s. 71, 73). 
 

Något som författarna flera gånger nämner i böckerna är hur Förföraren ibland 
utnyttjar det faktum att offrens fäder inte är närvarande i pojkarnas liv och att 
barnen på grund av detta upplever Förföraren som en fadersgestalt: 
 

En förövare hade först varit fästman till mamman, sen blev han 
nära vän, barnvakt och fadersgestalt för pojken.(…)Nästan 
likartade förhållanden var det för en annan pojke (…) En granne 
engagerade sig mycket i honom, fick mammans fulla förtroende, 
satt barnvakt och gjorde utflykter med pojken. (…) Ett tredje barns 
förövare var ledare i en religiös församling. Även den mannen blev 
något av en fadersgetsalt för offret (101 pojkar, s. 29-30). 
 

I Offer och förövare berättar författaren om en mamma som var frånskild och 
hade en manlig god vän som var som en extra far till hennes nioåriga son. En 
gång när mannen var bortrest skulle mamman vattna hans blommor och hade då 
passat på att låna dennes dator. Då hittade hon mängder med barnpornografiska 
bilder i en mapp och på så sätt uppdagades det att mannen även utnyttjat hennes 
son i flera år (Offer och förövare, s. 31).  
 
Ovanstående citat är ett talande exempel på hur ”normal” författarna menar att 
Förföraren framstår för andra, och hur denna fasad ger honom tillgång till 
offren. I exemplet med mamman Mari och sonen Mårten radas flertalet positiva 
egenskaper upp om Förföraren och genom den starka kontrasteringen mellan det 
till synes goda och det onda förstärks bilden av förövaren som avvikande. 
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Ingenstans i böckerna har vi i fråga om Förföraren som pedofil funnit någon 
koppling till dennes etniska härkomst. Däremot presenterar författarna honom på 
ett sätt som ger för handen att han har god social status. Detta eftersom han, på 
grund av sitt val av yrke och/eller frivilligarbete med barn, verkar ha vunnit 
omgivningens förtroende och godkännande. Därför framstår det som troligt att 
när Förföraren är en pedofil har denne ett gott rykte bland sina vuxna 
medmänniskor innan övergreppen avslöjas. Han kan också antas ha en stabil 
ekonomi eftersom författarna skriver att det inte är ovanligt att denne Förförare 
har ett yrke där han arbetar med barn. När det gäller familjesituationen 
innehåller böckerna olika konstruktioner beroende på vilken typ av pedofil det 
rör sig om:  
 

Det finns även pedofiler som lever i vuxenrelationer och som på 
ytan har ett normalt samliv med sin hustru, men under den ytan 
existerar massiva fantasier om sex med barn. Dessa fantasier 
hjälper mannen att klara av att genomföra vuxensamlag. I grunden 
är dessa ”dolda” pedofiler djupt personlighetsstörda, och trots att 
de kan känna skuld och skam efter att ha begått sexuella övergrepp 
mot barn har de samma grundproblematik som den fixerade 
pedofilen, som aldrig ger sig in i några sexuella vuxenrelationer 
(Offer och förövare, s. 29-30). 
 

Författaren låter oss således förstå att det finns pedofiler som lever ensamma och 
att det finns de som lever med en vuxen partner, trots att deras sexuella läggning 
egentligen riktas endast mot barn. Genom att beskriva de dolda pedofilerna som 
djupt personlighetsstörda, trots att de lyckats passera som normala, för att sedan 
säga att de i grund och botten har samma problematik som fixerade pedofiler, 
förmedlar författaren bilden av att alla pedofiler som agerar ut sin läggning är 
extremt avvikande. Deras sexuella läggning genomsyrar hela deras liv och 
därmed även deras funktionalitet.  
 
Förföraren konstrueras i några få fall som en kvinna i böckerna. Utifrån 
intersektionerna kön och ålder har vi kunnat urskilja dels en tonårstjej, dels en 
vuxen kvinna. Författarna ger inte heller här några ledtrådar om förövarens 
etniska härkomst. Även när det gäller intersektionen social status anser vi att det 
är svårt att säga något. Förföraren som kvinna nämns så pass förbigående eller 
på ett sådant sätt att vi endast kan spekulera kring detta. I 101 pojkar skriver 
författaren kort om de kvinnliga förövare som förgripit sig på två pojkar som 
ingick i studien. Båda pojkarna var fjorton år vid tiden för övergreppen och 
förövaren i det ena fallet var en tonårsflicka i familjehemmet där pojken bodde 
och i det andra fallet en vuxen väninna till pojkens mamma (101 pojkar, s. 24, 
33). Så här skriver författaren om dessa pojkar och kvinnliga Förförare: 
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Den ena pojken inledde en hemlig relation med den vuxna 
kvinnliga vännen till familjen. Den initiala spänningen pojken 
kände förbyttes efter en tid av en stark, plågsam känsla av att vara 
annorlunda än sina kamrater. Den andra fjortonåringen blev 
vettskrämd men samtidigt upphetsad av den äldre flickans sexuella 
påhopp (101 pojkar, s. 33). 
 

Författarna skriver dessutom om en genomgång av bland annat skönlitteratur 
som de gjort och citerar då Ulf Lundells roman Saknaden från 1992, där en 
flicka förgriper sig sexuellt på sin lillebror: 
 

…och Anita knäppte upp min jylf och jag visste att det hon gjorde 
var fel för hon var min syster men hon var min storasyster och hon 
ville visa mej nånting och jag tyckte så mycket om henne och 
gräset var högt och ingen såg oss och jag hörde hur hon nynnade 
på en av dom där Beatleslåtarna och så drog hon i byxorna och jag 
lättade på kroppen och så fick hon ner byxorna och kalsongerna till 
knäna och jag tittade igen och hon satt grensle över mina lår och 
hon log och så skrattade hon och sa åt mej att blunda, jag måste 
blunda och jag sa ingenting, jag blundade igen.(…) 
 
-Var lugn, lillebror. Nu lär jag dig det här så att du kan det. Och 
hon red mej långsamt där i gräset och smekte mej och gav mej 
lätta kyssar tills jag började stöta upp i henne och fick armarna om 
henne och vi omfamnade varann och vi rullade runt så att jag kom 
över henne och vi låg där i gräset tills hon hade lärt mej vad hon 
ville lära mej (Pojkmottagningen, s. 62). 
 

Dessa två citat om den kvinnliga Förföraren hjälper oss att spekulera kring 
hennes sociala status. Väninnan till den ena pojkens mamma säger oss 
ingenting, men familjehemsflickan får vi veta lite om. Denna förövare är 
medlem av en familj som av socialtjänsten bedömts vara lämplig att ta emot 
barn som inte kan bo kvar i sin egen familj. Därav torde flickan komma från ett 
hem med god social status: familjesituationen bedöms vara stabil och passande 
för barn i kris, ekonomin får anses vara tryggad genom att uppdraget som 
familjehem berättigar till arvode och omkostnadsersättning samt att familjen 
genom att öppna sitt hem för barn som har det svårt bör ha ett gott socialt 
anseende. Exemplet från Lundells bok handlar istället om syskonincest, vilket 
ger läsaren åtminstone en fingervisning om familjesituationen: även om offret 
inte verkar uppfatta systerns agerande som ett övergrepp menar författarna att 
sådana situationer är ovanliga och att ett rimligt antagande är att det är ett 
symtom på att barnens familjeförhållanden präglas av gränslöshet 
(Pojkmottagningen, s. 63). 
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Utifrån Goffmans stigmateori konstrueras den vuxna kvinnliga Förföraren här 
med två stigman (Goffman, 2010: 12). Detta eftersom hon dels är kvinna, och i 
likhet med Monstret som mamma blir stigmat ännu starkare på grund av att hon 
är just kvinna, då de flesta förövarna framställs som män. Dels utgör de sexuella 
övergreppen ett andra stigma. 
 
Den tonåriga förövarens funktionalitet i det första citatet är det svårt att säga 
något om på grund av författarens torftiga beskrivning. I Lundells exempel kan 
gränslösheten inom familjen som författarna hänvisar till, och som i sig kan 
betraktas som avvikelse, ha inverkan på båda ungdomarnas funktionalitet. 
 
Vi har urskiljt två olika typer inom diskursen Förföraren. Till att börja med har 
vi en vuxen man med ospecificerad etnisk härkomst, där den sociala statusen 
varierar beroende på vilken typ av pedofili det rör sig om. Dennes sexuella 
läggning och hans agerande utifrån den påverkar hans funktionalitet, på så sätt 
att det får honom att leva i en lögn för att undvika ett avslöjande. Den andra 
typen av Förförare är av kvinnligt kön, och kan vara både tonåring och vuxen. 
Författarna säger ingenting om den etniska härkomsten och när det gäller den 
sociala statusen kan vi endast spekulera om hur den kan se ut, eftersom 
författarna inte har benämnt detta nämnvärt i texten. Den vuxna kvinnans 
funktionalitet påverkas av stigmana att vara en kvinnlig, sexuell förövare. 
Förföraren som tonårstjej kan, men måste inte, ha hemförhållanden som 
genomsyras av gränslöshet vilket påverkar hennes funktionalitet. Vi går nu 
vidare till nästa diskurs titulerad Förvanskaren, till vilken det ligger nära till 
hands att tro att alla sexuella förövare mer eller mindre kan höra. Vår analys 
visar dock på någonting annat.  
 

4.3.3 Förvanskaren 
 
Den tredje diskursen om sexuella förövare vi funnit kallar vi Förvanskaren. 
Centralt i konstruktionen av denne är beskrivningarna av förövarens tendens att 
minimera eller att totalt förneka att övergreppen överhuvudtaget har inträffat. 
Det kan också framstå som om Förvanskaren förminskar sin roll och genom 
förvrängning lägger skulden på offret istället. Nedan följer ett citat ur ett 
sammanhang där författaren diskuterar vikten av att offren försöker acceptera att 
de blivit sexuellt utnyttjade, trots att de aldrig kan få full upprättelse: 
 

De flesta förövare av sexuella övergrepp mot barn blir varken 
åtalade eller dömda för sina brott. Dessutom förnekar de vanligtvis 
gärningen (Offer och förövare, s. 11-12). 
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I det här citatet kan vi se hur författarna konstruerar bilden av att det är mer 
regel än undantag att sexuella förövare förnekar brotten. Konstruktionen ger 
även oss läsare en uppfattning om hur gärna dessa individer vill undkomma 
stigmatisering. Detta undflyende beteende genomsyrar hela diskursen om 
Förvanskaren och således även de citat vi använder för att illustrera hur denne 
beskrivs agera och resonera. 
 
När det gäller intersektionerna kön och ålder har vi kunnat urskilja 
Förvanskaren som en vuxen man med pedofil läggning. Någon koppling till 
denne Förvanskares etniska härkomst saknas. I fråga om intersektionen social 
status är likheten med den pedofila Förförarens sociala status stor, bådas 
framstår nämligen som relativt god. Motiveringen till detta är också densamma: 
författarna får det att framstå som om Förvanskaren uppfattas som en god och 
ansvarsfull person på grund av att han antingen arbetar med barn och/eller har 
väldigt god hand med barn och engagerar sig mycket i barns liv. Följande citat 
får illustrera hur författarna menar att just en fixerad1 pedofil ser på detta att ha 
sex med barn: 
 

Den fixerade pedofilen fantiserar om sex med barn, och när han 
förgriper sig på barn känner han oftast varken skam eller 
skuldkänslor. Barnet ville ju själv, intalar han sig. Pedofilen lever i 
en illusion av att övergreppen på barn handlar om ömsesidighet, att 
det bara är en oförstående och bakåtsträvande omgivning som inte 
förstår det (Offer och förövare, s. 28). 
 

Att varken känna skam eller skuld kan överlag ses som ett normbrytande 
beteende och därmed som avvikelse. Vi ”normala” förutsätts ha ett samvete som 
varskor oss när vi handlat på ett felaktigt sätt, och som i bästa fall får oss att inte 
agera på samma sätt igen. Att en person inte känner skam eller skuld ens efter att 
ha förgripit sig sexuellt på barn betraktas enligt samhällets normsystem som en 
avsevärd avvikelse. Därför menar vi att det i det ovanstående citatet rör sig om 
trefaldiga stigman hos den fixerade pedofilen, eftersom denne för det första har 
en avvikande sexuell läggning, som han för det andra lever ut vilket resulterar i 
sexuella övergrepp, och för det tredje beskrivs han sakna inlevelseförmåga i 
andra människors känslor. Författarna gör också en viktig åtskillnad mellan 
pedofiler och andra förövare som förgriper sig sexuellt på barn, då de beskriver 
att ”pedofilen lever i en illusion”. Dennes verklighetsuppfattning framställs 
därmed som störd, och därför förstår vi författarnas konstruktion av 
Förvanskaren som pedofil som att det ingår i störningen att förneka, omtolka 

 

                                                 
1 Med fixerad pedofil avser författarna en person vars sexualitet är riktad mot barn och som vanligen har 
etablerats redan i tonåren. Det sexuella intresset för barn utlöses inte av stress och konflikter (som hos den 
regredierade pedofilen) utan är konstant (Pojkmottagningen, s. 43). 
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och så vidare, medan det för övriga förövare handlar mer om ett försvar för att 
slippa skam och skuld. I och med att författarna betonar den fixerade pedofilens 
brist på empati, och genom att beskriva dennes världsbild som en illusion, blir 
distansen till denne Förvanskare väldigt påtaglig. 
 
Vi har också med hjälp av intersektionerna kön och ålder kunnat urskilja 
Förvanskaren som en ung manlig förövare. Som vi skrev under det unga 
Monstret, så är det intressant nog endast där samt här hos den unga 
Förvanskaren, som vi har funnit explicita kopplingar till förövarens etniska 
härkomst. Citatet nedan är hämtat från en diskussion om när ord står mot ord, då 
författarna beskriver att förövarens familj tar över dennes talan för att 
”garantera” att deras son aldrig skulle kunna utsätta någon för sexuella 
övergrepp: 
 

Speciellt när det gäller familjer där man har sina rötter i mer 
patriarkaliskt präglade traditioner och värderingar än vad vi är 
riktigt vana vid, känner vi oss vilsna. Det gäller att dels respektera 
familjens värderingar och traditioner, dels utmana och ifrågasätta 
förhållningssätt som barnen är mer skadade än hjälpta av (Unga 
förövare, s. 86). 
 

Författarnas användande av orden ”patriarkaliskt” och ”traditioner” låter oss 
förstå att detta handlar om något som vi ”etniska svenskar” inte är vana vid, 
vilket genast skapar ett avstånd till detta obekanta som texten handlar om. 
Citatet är formulerat på ett sätt som inte döljer författarnas uppfattning om att 
dessa människors traditioner och värderingar avviker från det som ses som 
normalt i det svenska samhället och att vissa dessutom är direkt skadliga för 
barnen. Det blir en tydlig uppdelning mellan ”vi” svenskar och ”de Andra” 
invandrarna genom författarnas beskrivning. 
 
Nedan följer ett annat exempel där den unge Förvanskarens härkomst 
konstrueras som den hos en invandrare. Det är hämtat från ett sammanhang där 
terapeuten pratar med en sjuttonåring som blivit gripen för att tillsammans med 
två minderåriga pojkar ha våldtagit en tonårig flicka. Även här ska pojkens 
föräldrar försökt ”intyga” hans oskuld och istället skyllt på flickan och hade 
dessutom hävdat att hon ville sätta dit pojkarna för att de var invandrare. Citatet 
är ett utdrag från terapeutens samtal med pojken: 
 

I samtalet med Nenad försökte terapeuten upprätta en kontakt 
genom att säga att det måste vara jobbigt att vara anklagad och 
kanske bli dömd för våldtäkt och att det i en sådan situation kan 
kännas bra att prata med någon utomstående. Men Nenad ryckte 
bara på axlarna och sa: 
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- Vaddå våldtäkt? Jag har inte gjort något olagligt. 
- Våldtäkt är olagligt. 
- Jag har inte våldtagit nån. 
- Flickan ni träffade säger att ni våldtog henne. 
- Det är vad hon säger. Hon vill rädda sin heder. Det skulle 

jag också sagt i hennes situation (Unga förövare, s. 50). 

Ur ett normalitetsperspektiv är det intressant att författarna använder sig av ordet 
”heder”. Både namnet Nenad och ordet ”heder” skapar associationer till något 
främmande och olikt, och i det senare till något som givits en negativ klang i 
Sverige under senare år då hedersrelaterat våld upprört en bred allmänhet. 
Olagligt och onormalt görs här synonymt med osvenskt och andrefieringen blir 
därmed odiskutabel.  
 
När det så slutligen gäller intersektionen social status för unga Förvanskare, har 
vi funnit exempel på allt från pojkar som är grovt kriminella och är inlåsta på 
institution, som har föräldrar som missbrukar eller har dött av missbruket, till 
pojkar som kommer från så kallade ”Svensson-familjer”, där allt utåt sett 
framstår vara frid och fröjd. När unga Förvanskare framställs med en annan 
etnisk härkomst än svensk, innebär den bilden även att dessa är bråkmakare som 
driver omkring på stan och kommer från kulturer där svenska tjejer inte står högt 
i kurs. Återigen ser vi mönster av dikotomier, denna gång i form av svenskt-
icke-svenskt, och därmed ännu en uppdelning mellan ”vi och de Andra”.  
 
Nedanstående citat är hämtat från Unga förövare, där författarna skriver att i 
behandlingen betraktas de sexuella övergreppen som ett för förövarna icke-
konstruktivt sätt att hantera olika stressorer och eftersom de innerst inne vet att 
de handlat fel försöker de släta över det inträffade. Citatet belyser således den 
unge Förvanskarens konstruerade funktionalitet: 

 
Inför sig själv och andra försöker han ursäkta sig och behålla en 
bild av sig själv som han kan uthärda. Det slags förnekande som 
ligger allra närmast till hands är förstås den medvetna och 
avsiktliga lögnen. Den unge förövaren har flera goda skäl att 
medvetet och avsiktligt ljuga om vad som har hänt. Genom att 
ljuga kan han både rädda ansiktet och kanske påverka den rättsliga 
påföljden (Unga förövare, s. 103-104).  
 

Även nästa citat illustrerar varför den unge Förvanskaren gör allt för att slå det 
han har gjort ifrån sig: 
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Att vara en ung sexualbrottsling är i många fall så skamligt att 
förövaren själv inte är kapabel att benämna själva gärningen. 
Skammen, tystnaden, förnekandet, förminskandet är massiva 
hinder som måste övervinnas om man överhuvudtaget ska komma 
till tals med en ung sexualbrottsling om de brott han begått (Offer 
och förövare, s. 32). 
 

Citaten ovan exemplifierar hur författarna skriver fram möjliga orsaker till 
varför Förvanskare förnekar och förminskar sina brott. Det skulle enligt dessa 
kunna bero på skammen över att inte kunna hantera olika former av stress på ett 
funktionellt sätt, det vill säga som en ”normal” människa kan. I dessa fall vet 
förövaren att han brister i sin förmåga och att detta dessutom drabbar en annan 
människa gör att skammen blir ännu större. Goffman menar att individen i 
sådana lägen använder sig av olika förnekelsestrategier, dels eftersom han inte 
klarar av att se på sig själv som en sexförbrytare, det vill säga en avvikare, och 
dels för att över huvud taget orka leva med sig själv. Därför vill han till vilket 
pris som helst dölja sitt stigma för att kunna passera som ”normal” i 
omgivningens ögon (Goffman, 2010: 14-16). Även dikotomierna ”skuld” och 
”oskuld” genomsyrar denna diskurs, på så sätt att förövaren bedyrar sin oskuld 
och lägger all skuld på offret.  
 
I Unga förövare redogör författarna för olika sätt på vilka en ung Förvanskare 
kan försöka reducera eller helt förneka sitt ansvar för övergreppen. Detta menar 
de kan ske exempelvis genom omtolkning, vilket betyder att förövaren i sitt inre 
omtolkar övergreppet till något annat där ansvaret inte kan läggas på honom, 
eller så skyller den unge Förvanskaren helt enkelt ifrån sig. Vidare menar 
författarna att de försöker, i egenskap av terapeuter i behandlingen, avgöra hur 
pass medvetet förövaren försöker skylla på offret (Unga förövare, s. 108). 
Följande citat bidrar till författarnas konstruktion av den unge Förvanskaren: 
 

Unga förövare erkänner sina brott dubbelt så ofta som vuxna 
förövare. 68 % av de unga förövarna i vårt material erkänner 
övergreppen, att jämföra med 33 % av de vuxna förövarna 
(Pojkmottagningen, s. 23).  
 
”Vi hade en så speciell relation” eller ”Vi var båda nyfikna på 
vad som skulle hända” eller mer explicit: ”Det var hon som kom 
till mig”, Det var hon som började”, ”Hon var så sexig och 
utmanande att jag inte kunde stå emot”(…) I mycket svåra och 
sällsynta fall händer det att den unga förövaren även uttrycker sig 
som att ”hon tiggde om det” eller ”hon hade gjort sig förtjänt av 
det” (Unga förövare, s. 108-109). 

 
 

 

 



 44

Det andra citatet återger könsstereotyper som författarna menar att Förvanskaren 
i extrema fall kan basera sin verklighet på. Denna uppfattning beskrivs innebära 
att förövarna ser sig själva som subjekt och betraktar flickor/kvinnor som objekt. 
Detta resonemang sägs ge förövarna utrymme att ta sig sexuella friheter 
gentemot offren och dessutom att rättfärdiga beteendet genom att lägga skulden 
på offret. På detta sätt beskrivs Förvanskaren undvika stigmatisering.  
 
Även om författarna menar att det är mycket vanligare att unga förövare 
erkänner sina övergrepp i jämförelse med vuxna förövare, så handlar ett helt 
kapitel i Unga förövare om hur unga som begått sexuella övergrepp på olika sätt 
försöker reducera sitt ansvar och lägga skulden på offret. Det kanske inte är så 
konstigt i sig, eftersom Pojkmottagningens målgrupp är just unga pojkar, men vi 
tror att det kan finnas en risk att den bild författarna förmedlar kan ge den som 
läser böckerna uppfattningen att det bara är unga förövare som på olika sätt 
försöker förringa, förminska och skylla ifrån sig, medan de vuxna förövarna helt 
enkelt bara nekar till brott. 
 
Således har vi genom vår analys funnit två typer av Förvanskare: den första i 
skepnad av en vuxen manlig pedofil. Dennes etniska härkomst är inte definierad 
och hans sociala status får betraktas som tämligen god. Funktionaliteten hos 
vederbörande är avhängig vilken typ av pedofil förövaren är. Den andra typen är 
en ung manlig Förvanskare, som utifrån intersektionen etnisk härkomst kan vara 
antingen ”svensk” eller ha en annan etnisk härkomst. Förövarens sociala status 
kan variera från en sämre till en god och dennes funktionalitet präglas av 
omogenhet och bristande förmåga att hantera stress på ett konstruktivt sätt. 
 
Den fjärde diskursen i Rädda Barnens böcker om Pojkmottagningen skulle 
kunna ses som en kombination av de två första, nämligen Monstret och 
Förföraren. Därför har vi valt att kalla denna förövardiskurs för Janusansiktet. 
 

4.3.4 Janusansiktet 
 
Janusansiktet som förövare beskrivs av författarna som en till pojken närstående 
person, även om det inte nödvändigtvis behöver betyda att de är släkt med 
varandra. Det primära framställs vara att denna förövare uppfattas av offret som 
både ond och god. Enligt författarna upplever barnet en kluvenhet gentemot 
förövaren, eftersom denne kan vara snäll, kärleksfull och visa omsorg, för att i 
nästa stund förvandlas till en ond förövare som utnyttjar barnet sexuellt. I en av 
böckerna beskriver författarna Pojkmottagningens lekrum, där barnen får 
möjlighet att genom lek uttrycka känslor gentemot förövaren som de inte kunnat 
förmedla tidigare. Från detta sammanhang är följande citat hämtat: 
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Som regel har barnen dubbla känslor gentemot förövaren, speciellt 
om det är en förälder eller en person de känner väl. I barnens värld 
kan förövaren vara två personer. En som de tycker om och längtar 
efter och en som de är rädda för, arga på och söker skydd emot. 
Det kan t o m hända att sexuellt utnyttjade personer söker skydd 
och tröst hos den person som förgripit sig på dem (Offer och 
förövare, s. 9).  

Bilden av hur vanligt förekommande denna dubbelhet gentemot förövaren är hos 
offren förstärks genom dessa ord: 
 

Den här förvandlingen av en betydelsefull närstående person till 
”den andre”, förövaren, har upplevts och omvittnats av många 
utsatta barn (Pojkmottagningen, s. 35-36).  

 
I citatet ovan bidrar ordet ”förvandlingen” till att understryka den förändring, 
från god till ond och från normal till avvikare, som förövaren genomgår just 
innan övergreppet. Janusansiktet utgör således dikotomier i sig självt men även i 
förhållande till offret när övergreppet sker i form av ond-god. Författarna 
använder även begreppet ”den andre”, som för att markera avståndet till denna 
persons onda och avvikande agerande. 
 
Ifråga om intersektionerna kön och ålder framställs Janusansiktet i samtliga fall 
som en man i vuxen ålder. Oftast sker detta i egenskap av offrets biologiska 
pappa, i något enstaka fall som barnets fosterpappa samt i flera fall som pedofil 
som dock inte har någon familjeanknytning till offret. Vi har inte funnit något 
som kan kopplas till Janusansiktets etniska härkomst. När det gäller 
intersektionen social status skildras Janusansiktet som biologisk far oftast med 
en tämligen dysfunktionell familjesituation. Detta grundar vi på att flera av våra 
citat är hämtade från ett sammanhang där papporna förvandlats till den onda 
personen på grund av att han har druckit, som en följd av vad som framställs 
som ett alkoholmissbruk. I en del fall beskrivs även att pappan har gett sig på 
andra i familjen också, till exempel misshandlat pojkens mamma. Vår 
uppfattning är att förövaren och dennes familj inte har särskild gott socialt 
anseende på grund av dessa problem. Vi har dock inte funnit något uttryckligen 
som kan kopplas till familjens ekonomiska status. 
 
De pedofiler vi funnit i böckerna vilka gestaltas som Janusansikten framställs 
befinna sig i en liknande sits. Författarna ger bilden av att dessa individer har ett 
visst anseende i omgivningens ögon, då de anses ha positivt inflytande på barn, 
antingen det gäller i pedofilens roll som fritidsledare eller dylikt, eller som 
vuxen bekant i rollen som fadersgestalt. Eftersom pedofiler oftast framställs som 
yrkesverksamma i böckerna menar vi att också dessa Janusansikten har tillbörlig 
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ekonomi. Böckerna ger inga ledtrådar till hur familjesituationen för 
Janusansiktet som pedofil ser ut, om detta kan vi bara spekulera. 
 
Nedan följer två citat som illustrerar Janusansiktet som biologisk far. De handlar 
om två pojkar, i det första exemplet är pojken sju år, i det andra är han åtta. 
Barnen har det gemensamt att de båda har utsatts för sexuella övergrepp av sina 
alkoholiserade fäder: 
 

Pappan var kriminell och hade missbruksproblem. Det var när han 
drack som han slog pojken och förgrep sig på honom. Då slog han 
även hustrun. När han var nykter var han snäll. Mamman hade 
efter många skräckfyllda och livsfarliga bråk lyckats bryta upp 
från mannen (…) Samtidigt som Frans var rädd för pappan 
längtade han mycket efter honom. Han hade ju också varit en snäll 
pappa, en pappa som lärt honom cykla och som gjort roliga saker 
med honom (Pojkmottagningen, s. 34). 
 
Konsekvensen av övergreppen blev att bilden av pappan 
splittrades till två: ”Pappa fick ett janusansikte.” Dels var pappan 
den person som Bertil såg upp till och älskade, dels var pappan en 
ond skrämmande djävul som kunde göra honom stel av skräck och 
förvandla honom till en pinne (Pojkmottagningen, s. 32). 

 
Genom att författarna i citaten ovan framhäver dessa pappors alkoholism i 
relation till de sexuella övergreppen, låter de oss förstå att det endast är i 
samband med alkoholintag som papporna förvandlas till den elaka personen. 
Betoningen på förövarnas alkoholproblem i kombination med användandet av 
ord som ”skräckfyllda”, ”livsfarliga”, ”skrämmande djävul” och ”skräck” skapar 
ett extra avvikande andra stigma hos dessa Janusansikten. Dock förmedlar 
författarna samtidigt att papporna har en god funktionalitet så länge de är nyktra, 
vilket vi uppfattar som ett försök till normalisering. 
 
Nästa exempel har vi hämtat från Offer och förövare där det berättas om en 
åttaårig pojke som blivit utsatt för grova sexuella övergrepp av sin fosterpappa. 
Författaren skriver om hur pojkens problematik kom till uttryck under deras 
terapisessioner och om vilka framsteg de uppnådde tillsammans. Han rundar av 
berättelsen med att beskriva hur pojken började få en mer nyanserad bild av det 
han hade varit med om, inklusive av fosterpappan som hade förgripit sig på 
honom. Författaren avslutar med följande ord: 
 

Han var fylld av ilska och hat, men vågade nu också börja släppa 
fram rädslor och även vissa sympatikänslor gentemot förövaren, 
som också varit ”snäll” (Offer och förövare, s. 14). 
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När det gäller Janusansiktet som fosterpappa är det inte möjligt att säga mer om 
dennes funktionalitet än att han är avvikare och stigmatiserad på grund av de 
sexuella övergreppen han har begått. Men, exemplet ovan är bara ett av flera vi 
funnit där författarna först beskriver ett fall av sexuella övergrepp och offrets 
kraftigt negativa känslor gentemot förövaren, för att sedan låta läsaren förstå att 
med behandlingens hjälp kan offret få ett annat perspektiv på denne, att se andra 
sidor än bara de onda. På det här sättet belyser författarna att sexuella förövare 
inte nödvändigtvis är alltigenom onda, det vill säga det sker ett försök till 
normalisering från författarnas sida. 
 
Slutligen får historien om Jens illustrera Janusansiktet som pedofil. Jens hade 
under många år varit ledare för en fritidsaktivitet för pojkar i tio- till 
trettonårsåldern. Under den här tiden hade Jens förgripit sig på pojkarna, och när 
detta uppdagades raserades omgivningens positiva bild av honom. Om pojkarnas 
inställning skriver författarna: 
 

De hade dubbla känslor gentemot Jens. De tyckte att han var snäll, 
beundrade honom samtidigt som de tyckte att han var en 
”snuskgubbe” (Pojkmottagningen, s. 46). 
 

Janusansiktet som pedofil konstrueras något annorlunda än Janusansiktet som 
biologisk far eller som fosterpappa. Skillnaden ligger i att pedofilen inte brukar 
våld och beskrivs följaktligen mer som en ”snuskgubbe”, som citatet ovan 
illustrerar. 
 
Sammanfattningsvis konstrueras Janusansiktet i böckerna på tre olika sätt, men i 
samtliga fall som en vuxen man med ospecificerad etnisk härkomst. Typerna 
skiljer sig åt genom vilken sorts relation de har till offret. Den mest frekventa 
typen är Janusansiktet som offrets biologiska far, vars totala sociala status inte är 
särskilt god. Dennes funktionalitet påverkas ofta av faktorer som 
alkoholmissbruk och våldsbeteende.  
 
Förövaren inom denna diskurs kan också vara offrets fosterpappa och har då 
tämligen god social status. Funktionaliteten går det inte att säga någonting om, 
bortsett från stigmat det innebär att förgripa sig sexuellt på barn.  
 
Slutligen kan Janusansiktet även framställas som pedofil, även han med relativt 
god social status. Dennes funktionalitet präglas av de två stigman han bär: att 
dels ha en avvikande sexuell läggning och dels att ha agera utefter den. Härnäst 
följer avsnittet om den sista förövardiskursen vi har påträffat i böckerna, 
nämligen Kufen. 
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4.3.5 Kufen 
  
Denna förövare framställs som en udda typ som håller sig lite för sig själv, vare 
sig det är självvalt eller inte. Omgivningen beskrivs betrakta denne person som 
konstig, men harmlös. Författarnas gestaltning av Kufen som lite underlig kan 
vara både utseende- och beteenderelaterad. Följande exempel illustrerar: 
 
Tommy var sexton år och hade förgripit sig på en femårig flicka när han hade 
suttit barnvakt åt henne och en åttaårig pojke. Författarna beskriver hur några 
skinheads i Tommys klass på gymnasiet såg på honom: 
 

De retade sig på Tommy och skulle ”spöa” honom. De ansåg att 
han var en ”bög” och ”blatte” eftersom han för det mesta gick för 
sig själv, var tämligen mörk och dessutom pratade som om ”han 
tror att han är något” (Unga förövare, s. 48). 
 

I berättelsen om Tommy blir det tydligt hur omgivningen tillskriver honom flera 
brister på grund av en enda, och enligt Goffman är inte detta särskilt ovanligt 
(Goffman, 2010: 15). Vi har förstått det som att i exemplet ovan har Tommy 
ännu inte begått övergreppet, utan att skinheadsen i första hand reagerade på att 
han höll sig för sig själv. Sedan spann de vidare på det och så att säga ”letade 
fel” hos Tommy, för att på så sätt än mer rättfärdiga utstötning av honom från 
gemenskapen som en skolklass är. Detta stämmer också med vad Goffman anser 
om hur ”normala” kan reagera på någon som inte lever upp på vad de tycker är 
acceptabelt (Goffman, 2010: 14-15). Bilden som författarna ger oss är den att 
när en dylik utstötningssprocess drabbar en ung person, finns risken att dennes 
frustration och känslor av ensamhet resulterar i ett sexuellt övergrepp.  
 

 

Vem vill vara ihop med mig då? handlar ju enbart om de pojkar, både offer och 
förövare, som varit i behandling på Pojkmottagningen och som har en lätt till 
måttlig utvecklingsstörning. I den berättas det om en annan tonåring, Markus, 
som har en benägenhet att blotta sig för både tjejer och kvinnor. Offren brukar 
förståeligt nog bli rädda och uppleva obehag. Markus är utvecklingsstörd, men 
det syns inte på honom. Blottningarna resulterar inte i någon rättegång och den 
enda interventionen utgörs av en assistent som följer Markus mest hela tiden. 
Han förstår dock inte att assistentens närvaro beror på att han brukade blotta sig 
utan tycker det är roligt med sällskap (Vem vill vara ihop med mig då?, s. 24). 
Författarna låter oss här således förstå, i likhet med Goffman (2010: 60), att när 
utvecklingsstörda begår sexuella övergrepp finns det en övertolerans från 
samhällets sida just eftersom de inte förstår det felaktiga i sitt agerande. De 
menar vidare att vuxna i omgivningen inte vidtar några åtgärder, och därmed 
underlåter de att sätta gränser som de antagligen skulle ha gjort för andra 
ungdomar (Vem vill vara ihop med mig då?, s. 22). Detta resulterar i en 
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konstruktion av utvecklingsstörda förövare vars funktionalitet skulle kunnat ha 
varit bättre om de tidigt hade fått lära sig gränser alternativt om vuxenvärlden lät 
dem ta ansvar för sitt agerande genom att tillrättavisa dem.  
 
Återigen med intersektionerna kön och ålder som första utgångspunkt, har vi 
denna gång tittat på Kufen och då funnit en pojke eller tonåring av manligt kön. 
Denne beskrivs sakna kompisar i sin egen ålder och umgås därför oftast med 
yngre barn i grannskapet. Böckerna säger ingenting om dennes etniska 
härkomst, förutom möjligen när det gäller Tommy i det allra första citatet ovan. 
Huruvida han kallas ”blatte” för att han faktiskt har en blandad härkomst eller 
om han endast är mörk av naturen framgår dock inte. Rent textmässigt används 
ändå ordalydelser som associerar till det som avviker från det som kan uppfattas 
som det gängse, det vanliga. Gällande Kufens sociala status kan vi endast säga 
något om hans sociala anseende, vilket inte beskrivs som särskilt gott eftersom 
han ofta är mobbad och utanför den jämnåriga kamratkretsen. Ifråga om Kufens 
funktionalitet låter vi ett antal exempel illustrera: 
 
I Unga förövare finns ett helt kapitel om sexuella övergrepp på barn i 
grannskapet, och författarna beskriver detta på följande vis:  

 
Förövarna av dessa övergrepp är inte sällan pojkar i nedre tonåren 
utan umgänge med jämnåriga kamrater. De kan vara mobbade, lätt 
förståndshandikappade, deprimerade, olyckliga ungdomar som av 
någon anledning håller sig kvar på sin gård, i grannskapet och 
gärna leker med yngre barn (Unga förövare, s. 42) 
 
Ofta handlar det om pojkar som har dålig tillgång till jämnåriga 
kamrater, som är mobbade eller som av andra skäl befinner sig 
utanför kamratgruppen, som kanske är hänvisade till att leka med 
yngre pojkar i grannskapet, yngre syskon eller styvsyskon (Unga 
förövare, s. 16). 

I 101 pojkar, en bok som tidigare nämnts baseras på en studie, förekommer en 
liknande beskrivning när författaren presenterar resultatet för i vilken ålder som 
övergreppen på pojkarna i studien började. Åtta av tio barn som utsattes av äldre 
grannpojkar var i åldersspannet sju till tolv år när övergreppen först började. 
Författaren skriver: 

 
Ofta är den unga förövaren en pojke som inte riktigt utvecklats 
socialt med sina egna jämnåriga in i åldersadekvata aktiviteter utan 
blivit kvar på gården eller i området och lekt med mindre barn. De 
mindre barnen har idealiserat den äldre pojken. Ibland kan det 
hända att dessa äldre pojkar varit barnvakt åt de mindre eller att de 
mindre fått följa med det äldre till tonårsrummet. Bland annat i 
sådana situationer har övergrepp kunnat ske (101 pojkar, s. 23). 
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I citaten ovan räknar författarna upp hur dessa pojkar avviker på olika sätt. En 
del faktorer är eller kan vara sådant som de inte själva kan rå för, till exempel 
intellektuell funktionsnedsättning. I de fallen förstärker omgivningen pojkens 
stigmatisering eller annorlunda uttryckt, låter honom inte vara funktionell utifrån 
hans förutsättningar och därigenom inkludera honom. 
 
I det sista citatet ovan skriver författarna att dessa förövare ofta inte har 
utvecklats socialt som andra i sin ålder, och umgås därför med yngre barn 
istället. Dessa framställs ha idealiserat den äldre pojken, och på grund av detta 
förstår vi författarna som att pojken får den bekräftelse han vanligtvis skulle ha 
fått från jämnåriga kamrater från dessa yngre barn istället. Pojken beskrivs 
således vända sig med ett mänskligt och normalt behov till ett yngre barn som 
kan och vill tillgodose det åt honom. Så långt är det kanske inte så mycket som 
är avvikande med pojkens agerande, men när han går ett steg längre och vill att 
den yngre även ska tillgodose hans sexuella behov, då blir avvikelsen tydlig. 
 
Vi har funnit att Kufen utgörs av en pojke eller en manlig tonåring. Dennes 
etniska härkomst säger författarna inget specifikt om, däremot står det klart att 
åtminstone hans sociala anseende inte är speciellt gott. När det gäller Kufens 
funktionalitet kan den variera tämligen mycket beroende på vilken typ av 
stigman förövaren har.  
 
Kufen avslutar vår presentation av de fem förövardiskurser författarna har 
konstruerat i böckerna om Pojkmottagningen. I nästa kapitel, som också är det 
avslutande, följer den andra delen av analysen som avser att sammanfatta och 
diskutera diskursernas likheter respektive olikheter på en mer övergripande nivå. 
Det förs även en diskussion kring den sociala praktiken. 
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Kapitel 5: Sammanfattande analys och avslutande 
diskussion 
 
Vi har i denna uppsats analyserat fem böcker om Rädda Barnens 
Pojkmottagning. Studiens övergripande frågeställning har varit hur sexuella 
förövare konstruerats utifrån intersektionerna kön, ålder, etnisk härkomst, social 
status och funktionalitet. Funktionalitet kom att bli den bärande intersektionen 
eftersom sexuella övergrepp innebär avvikelse i sig, och som en följd därav 
visade sig vara den nod som på olika sätt knöt de övriga intersektionerna till sig 
då de olika förövarkaraktärerna konstruerades. För att utveckla denna 
intersektion ytterligare använde vi oss av Goffmans stigmateori i syfte att på ett 
mer genomgripande sätt kunna belysa och problematisera hur författarna 
framställer förövarna som avvikare utöver de sexuella övergreppen. Med hjälp 
av kritisk diskursanalys har vi kunnat urskilja fem diskurser av förövare: 
Monstret, Förföraren, Förvanskaren, Janusansiktet och Kufen. På många sätt 
överlappar de varandra, och därför har de vissa egenskaper gemensamt. Men vi 
har även kunnat urskilja vissa typiska karaktärsdrag hos var och en av dem. 
Fokus har därmed legat både på likheter och skillnader hos dessa förövartyper, 
vilket denna diskussion bland annat kommer att bygga vidare på.  
 
Genom att dekonstruera de fem diskurser vi funnit, utifrån de intersektioner vi 
arbetat med, kan vi se att förövarkaraktärerna sätts samman av olika 
kombinationer av intersektioner. Vi har också kunnat se att deras grad av 
avvikelse förstärks eller försvagas beroende på hur dessa intersektioner 
framställs som samspelande – genom skilda kombinationer av dem görs stigmat 
svagt eller starkt och spannet mellan avvikelse och normalitet tänjs ut. Några av 
de förövarkaraktärer vi funnit – och namngett – kan ses som redan kända 
stereotyper, både bland det som kan beskrivas som en bred allmänhet, och bland 
de beskrivningar av förövare som vi presenterat i tidigare forskning. Men vi har 
också genom detta arbetssätt funnit andra, mindre kända förövarkaraktärer. De 
vi har i åtanke är Förvanskaren, Janusansiktet och i viss mån Kufen. Den senare 
har vi funnit en del kopplingar till i tidigare forskning men desto mindre studier 
kan relateras till Förvanskaren och Janusansiktet. Vår analys har därigenom 
även genererat andra stereotyper. I den diskussion som följer vill vi diskutera 
detta vidare och vi vill göra det i relation till de möjligheter som den 
analysmodell som kritisk diskursanalys erbjuder. 
 
Vi har främst uppehållit oss vid den diskursiva praktiken, då vi har inriktat oss 
på att urskilja de mönster som uppstått när författarna talar om sexuella förövare 
i analysmaterialet. Dessutom har vi gått ner på textnivå i analysen, då vi har 
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funnit det relevant utifrån studiens övergripande frågeställning. Men vi har 
också en ambition att föra en diskussion om vad analysens resultat kan innebära 
i den sociala praktiken, det vill säga vad dessa förövardiskurser betyder för det 
omgivande samhället och för verksamheter, professionella och klienter inom 
socialt arbete.  
 

5.1 Diskursernas gemensamma nämnare 
 
Generellt för samtliga diskurser är att förövarna framställs som onda och 
avvikande, även om graden av avvikelse framträder med skiftande styrka genom 
att intersektionerna kombineras på olika sätt för varje förövartyp. Författarna 
använder olika ord, enstaka eller flera tillsammans, samt dikotomier vilket får 
till följd att avvikelsen förstärks. Då funktionalitet visade sig vara den mest 
framträdande intersektionen hos samtliga diskurser använde vi oss av Goffmans 
stigmateori för att belysa skillnaderna som ändå finns mellan dem. Innan vi 
diskuterar dessa olikheter presenteras härnäst vad diskurserna har gemensamt 
utifrån Goffmans terminologi. 
 
Sexuella förövare är per definition avvikare eftersom de har förgripit sig sexuellt 
på ett barn. Enligt Goffman innebär denna handling ett stigma av det slag som 
han benämner som fläckar på den personliga karaktären. Detta eftersom 
sexuellt umgänge med barn betraktas som ett onormalt begär i samhället 
(Goffman, 2010: 14). Vi kan också konstatera att förövarna konstrueras som 
misskreditabla, i enlighet med Goffmans kategorisering, så länge övergreppen 
pågår utan att uppdagas av omgivningen. För att undvika att bli upptäckta och 
att förövarnas faktiska sociala identitet, det vill säga deras sanna natur, blir 
känd, framställs förövarna som uppvisande av en falsk fasad gentemot 
omgivningen. Författarna målar sedan upp en bild av hur denna fasad, av 
Goffman kallad virtuell identitet, så småningom raseras i samband med att 
övergreppen uppdagas. Förövarna gestaltas då som misskrediterade (Goffman, 
2010: 12, 50) eftersom brottet och deras stigman kommer till omgivningens 
kännedom.  
 

5.2 Diskursernas olikheter 
 

Från att diskutera diskursernas gemensamma nämnare, ska vi nu fokusera på 
olikheter hos dem. Den mest framträdande diskursen är utan tvekan Monstret, 
stereotypen som gestaltas som en ondskefull person, som på ett våldsamt och 
sadistiskt sätt förgriper sig på sina offer. Författarna till böckerna bygger upp 
diskursen om denne, bland annat genom att använda ord som ”sadistisk”, ”våld”, 
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”äckel” och ”avsky”. De skriver även om samhällets syn på dessa förövare 
genom frågor som ”ska de ens få leva” och ”är detta en människa”? I samband 
med dessa frågor gör författarna en tydlig åtskillnad mellan vad de menar att 
omgivningen anser om förövarna och vad de själva, i egenskap av behandlare, 
vet om dessa. På så sätt positionerar de sig själva som att de vet lite bättre än det 
övriga samhället, eftersom de har förmåga att inte enbart se brottet som 
förövarna har begått.  

I den forskning vi har funnit konstrueras också den sexuella förövaren med 
liknande ord, som förekommer vid konstruktionen av Monstret. Knight & 
Prentky (1993) kom i sin studie fram till att det finns fyra kategorier av faktorer 
som karaktäriserade den sexuella förövaren, där tre kategorier av dem har 
tydliga kopplingar till Monstret. Det var till exempel sexuella fantasier med 
inslag av våld och förnedring, brist på empati, brist på ånger och en önskan av 
att få plåga sitt offer. Även forskarna Balasundaram et al (2007) visar i sin 
studie att orsakerna till sexuella övergrepp i vissa fall präglas av sadism.  
 
Intersektionerna kön och social status är de mest framträdande hos Monstret och 
är därigenom de faktorer som kopplas samman med dennes avvikelse. Monstret 
som mamma blir exempelvis dubbelt stigmatiserad och extra avvikande just på 
grund av att hon är kvinna. Att hon dessutom så gott som alltid framställs som 
psykiskt sjuk gör att hon får trippla stigman. Monstret i kombination med etnisk 
härkomst skapar också en starkare avvikelse genom att talet om dessa personer 
som icke-svenskar adderar ytterligare en andrefiering till den som den avvikande 
i egenskap därav redan bär.  
 
Den diskurs som är mest framträdande näst efter Monstret, är den om 
Förföraren, den manipulative och tillsynes snälla och generösa förövaren som 
bygger upp en relation till sitt offer. Författarna konstruerar Förföraren genom 
att exempelvis använda orden ”manipulerar”, ”knyter upp” och ”skapar 
förtroende”. Författarna benämner honom många gånger som pedofil och då 
beskriver de detta i kombination med ord som ”sexuell läggning”, ”illusion”, 
”dokumenterar övergreppen” och ”nätverk”. Pedofiler beskrivs leva som i sin 
egen värld och hela pedofilens liv verkar genomsyras av deras avvikande 
sexualitet - på så sätt att de framställs söka sig till arbeten och volontäruppdrag 
där de har tillgång till barn. Sålunda är funktionalitet den starkaste intersektionen 
i diskursen om Förföraren eftersom han i egenskap av att vara pedofil uppfattas 
som både personlighetsstörd och med en starkt avvikande sexualitet. Vi tycker 
oss se likheter mellan den kvinnliga Förföraren i vårt material och den typ som 
Mathews et al (1987) benämner Läraren/Älskarinnan i sin studie.  Forskarna 
definierar förövartypen som en kvinna som attraheras av prepubertala och 
tonåriga pojkar. Dessa omtalar förövaren som en jämbördig partner med 
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ambitionen att lära upp offret om sex. Författarna till böckerna konstruerar också 
den kvinnliga Förföraren i likhet med vad Strickland (2008) skriver om i sin 
studie. Strickland menar att kvinnliga sexuella förövare ofta har en alltför 
bristande social förmåga för att kunna etablera kontakt med en vuxen partner. 
Risken finns då att kvinnan istället söker sig till barn och utnyttjar dessa 
sexuellt. 
 
När det sedan gäller Förvanskaren, framställs han som en sexuell förövare som 
minimerar eller dementerar att övergreppen överhuvudtaget har inträffat. Det 
kan också framställas som att Förvanskaren förminskar sin eget ansvar och 
lägger skulden på offret istället. Detta belyser även forskaren Susan Lea (2007) i 
sin studie, där vissa diskurser tillskriver offret ett visst ansvar och till exempel 
användes för att våldtäkt skulle betraktas som sex. Författarna till böckerna 
bygger upp diskursen om Förvanskaren med hjälp av ord som till exempel 
”förringa”, ”reducera”, ”förneka”, ”undvika” och ”skylla ifrån sig”. Genom 
intersektion etnisk härkomst skapas en extra stark avvikelse. Författarna 
konstruerar denna avvikelse genom att använda ord som ”patriarkaliskt”, 
”traditioner” och ”heder” men också mer explicita beskrivningar om förövarens 
etniska härkomst. Dessa ord och uttryck skapar avstånd och bidrar till en 
andrifiering av förföraren.  
 
När det gäller just intersektionen etnisk härkomst, förekommer den enbart i 
relation till Monstret och Förvanskaren i vårt material. Här har vi inte funnit så 
mycket anknytning till tidigare forskning. Vandiver & Walker (2002) benämner 
förvisso i sin studie kvinnliga förövare som ”vithyade”. Barbaree, Hudson & 
Seto (1993) skriver att det i enskilda studier sällan rapporteras om etnicitet hos 
sexuella förövare. 
 
Janusansiktet är en sexuell förövare som konstrueras som både ond och god och 
därför sägs offret hysa dubbla känslor gentemot denne. Författarna gör 
Janusansiktet till en avvikare genom att använda ord som ”förvandlas” och 
dikotomier som ”ond/god”,” snäll/elak” och ”avvikande/normal”. Intersektionen 
social status är starkast i denna diskurs på så sätt att förövaren oftast befinner sig 
i en dysfunktionell familjesituation där missbruk och misshandel är vanligt 
förekommande. Vi har dock inte hittat någon forskning som beskriver samma 
dubbelhet hos förövarna. 
 
Avslutningsvis har vi konstaterat att Kufen framställs som en tämligen egen 
person och som utanför den sociala gemenskapen. Många gånger har han inga 
kompisar i sin egen ålder. Författarna konstruerar denne genom ord som 
”ensam”, ”lågbegåvad”, ”utanför”, ”olycklig” och ”deprimerad”. I forskningen 
har vi funnit liknande beskrivningar som påminner om den sexuella förövaren 
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som Kufen. Knight & Prentky (1993) beskriver den sexuella förövaren bland 
annat som en person med svårigheter med uppmärksamhet, motorik, tal, 
inlärning och ett antisocialt beteende, vilket på många sätt stämmer överens med 
konstruktionen av Kufen. Bard et al (1987) visar i sin studie flera sexuella 
förövartyper, där en typ utmärker sig genom att ha ett antisocialt beteende och 
funktionsnedsättning. De starkaste intersektionerna som gör Kufen till 
avvikande, är främst social status och funktionalitet. Detta eftersom författarna 
till böckerna många gånger konstruerar honom med intellektuell 
funktionsnedsättning och utanför den sociala gemenskapen. 
 

5.3 Konsekvenser för den sociala praktiken 
 
Författarna till vårt material bidrar till att skapa och upprätthålla olika 
stereotyper av sexuella förövare, och vi som analyserar deras material bidrar i 
viss mån också till detta. Som uppsatsskribenter är vi nämligen på en och samma 
gång forskare och textkonsumenter – vi tar oss an texten med vår förförståelse 
och med våra föreställningar om sexuella förövare och på så sätt producerar och 
reproducerar också vi stereotypa bilder av det vi studerar. Detta är något som 
Sanghara & Wilson (2006) har undersökt i sin studie Stereotypes and attitudes 
about child sexual abusers. De menar att stereotyper om vuxna sexuella 
förövare kan göra att vissa förövare inte upptäcks eller avslöjas, eftersom vi 
enbart fokuserar på det vi förväntar oss att se. De sexuella förövarna reduceras 
många gånger till att vara endimensionella stereotyper och därigenom blir de 
som inte passar in i de typiska ”förövarmallarna” osynliga. För att belysa detta i 
vårt resonemang nedan låter vi några illustrativa fall från medier och 
skönlitteratur fungera som exempel. 
 
Katarina Wennstam, journalist och kriminalreporter på SVT, har skrivit Flickan 
och skulden (2002) och En riktig våldtäktsman (2004), i vilka hon behandlar 
sexuella övergrepp som samhällsfenomen. Därigenom försöker hon att ge en 
bild av vilken syn samhället har på sexuella övergrepp och manliga sexuella 
förövare. Främst i den senare boken fokuserar Wennstam på den sexuella 
förövaren och ställer sig frågor om vem han är, och varför han har kunnat begå 
ett sådant avskyvärt brott som ett sexuellt övergrepp och även hur samhället ska 
bemöta och förhålla sig till detta. Wennstam har försökt besvara dessa frågor 
med intervjuer av sexualförbrytare, jurister, psykologer och poliser. Hon har 
även gått igenom domar, tidningsartiklar och rapporter.  
 
Det vi tycker är intressant med Katarina Wennstams böcker är att de tar upp 
samhällets syn och konstruktion av den sexuella förövaren. Wennstam menar att 
vi människor har ett behov av enkla lösningar och vill gärna finna en bild av 

 

 



 56

”den typiske våldtäktsmannen” som svartvit och alltigenom ond. Verkligheten 
ser sällan ut på det sättet. Både gemene man och professionella som jobbar inom 
kriminalvård och det sociala arbetet upplever det som besvärligt och komplext 
att förhålla sig till en sexualbrottsling. Oftast stämmer inte deras föreställningar 
överens med det verkliga mötet och de blir oftast förvånade över att den 
människa de möter, som har begått ett sådant fruktansvärt brott, kan vara så 
”vanlig” och ”normal” (Wennstam, 2004: 118).  
 
Vi anser även att det är intressant att lyfta fram vad som inträffade i Bjästa 
utanför Örnsköldsvik under 2009. En 14-årig flicka anmälde att hon hade 
våldtagits av en kille som var 15-årsåldern och efter anmälan utsattes flickan för 
smutskastning både av skolan och av samhället. Tingsrätten och hovrätten fällde 
pojken för våldtäkten men ändå fick han tillåtelse att delta på samma 
skolavslutning som flickan. Samma kväll våldtog han ytterligare en flicka. Fallet 
väckte stor uppståndelse i media och många undrade över hur denna sexuella 
förövare kunde få ett så enormt stöd av lokalbefolkningen. Somliga menade att 
en sådan snygg och trevlig kille inte skulle kunna våldta någon, han stämde helt 
enkelt inte överens med den stereotypa bild av hur en sexuell förövare såg ut och 
betedde sig (www.dn.se, 100326). 
 

Fallet med Hagamannen, som anhölls under 2006, har vissa likheter med 
Bjästaförövaren. Hagamannen hade under många år satt skräck i den lilla byn 
Nyland utanför Umeå, när han hade brutalt våldtagit ett flertal kvinnor som var 
på väg hem från krogen. Polisen och andra förväntade sig en enstöring som strök 
omkring i skogen och väntade på sitt offer. Istället fann man en till synes 
”normal” man i ett radhusområde med familj och barn och som arbetade som 
bilplåtslagare. Arbetskamraterna pratade om honom som en helt vanlig kille som 
de inte ens i sin vildaste fantasi skulle kunna tro vara gärningsmannen bakom 
sådana fruktansvärda handlingar som han hade begått (www.expressen.se, 
060330). 

Det vi vill säga med både pojken från Bjästa och Hagamannen är att samhällets 
bild av en typisk förövare kan få förödande konsekvenser i och med att 
människor har vissa förställningar om hur den typiske sexuella förövaren är. På 
detta sätt är det lätt hänt att vårt synfält begränsas och att vi bara ser det vi 
förväntar oss att se. Med bakgrund av detta resonemang vill vi avslutningsvis 
diskutera konsekvenser konstruktionen av sexuella förövare kan få för det 
Fairclough talar om i termer av social praktik, och därigenom lyfta fram denna 
studies kunskapsbidrag i relation till bland annat det sociala arbetets praktik. På 
det sättet försöker vi också, i likhet med Fairclough, att utifrån vår studie visa 
hur text, diskursiv praktik och social praktik är sammanflätade.  
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5.4 Konsekvenser för det professionella sociala arbetet 
 
Om vi utgår från det medieforskningen skriver (McCombs, 2006) när det gäller 
mediers makt över våra föreställningar om ett visst fenomen, och om vi sluter 
oss till att Faircloughs modell är en modell av den så kallade verkligheten, ja då 
kan vi också på goda grunder anta att diskurser som vårt material har genererat 
och de stereotypa föreställningar som finns om sexuella förövare, påverkar 
inhämtningen av kunskap och behandlingsarbetet med klienter inom det sociala 
arbetet som disciplin och kunskapsområde. Socialarbetare kan därmed riskera att 
gå miste om sexuella förövare, om de är låsta vid stereotypa föreställningar av 
dessa. Professionella inom socialt arbete som skriver utredningar eller dylikt, 
kan på grund därav missa viktiga aspekter om de har en alltför snäv bild av 
sexuella förövare. Konsekvenserna av detta kan leda till att många sexuella 
förövare aldrig upptäcks och får den behandling som de behöver. Möjligheten 
till att förövarna fortsätter att begå sexuella övergrepp kan därmed vara 
överhängande, vilket drabbar nya offer som i sin tur mår dåligt och riskerar att 
bli nya sexuella förövare och därigenom kan en ond cirkel uppstå.  
 
Här kommer även vikten av texten och språkets betydelse in. Forskarna Goddard 
& Saunders (2000) som studerade språkets betydelse i tidningar med hjälp av 
diskursanalys, belyser detta fenomen. Deras studie visade bland annat att språket 
tenderade att minska allvaret i brottet när det gäller sexuella övergrepp. 
Författaren till tidningsartiklarna de studerat klargjorde brottet i rubriken, men 
använde därefter ord som till exempel ”affär”, ”förhållande” och ”paret” för att 
redogöra för det som egentligen är ett sexuellt övergrepp mot ett barn. 
Författaren får därmed det sexuella övergreppet att framstå som något 
ömsesidigt mellan två vuxna personer. Studiens resultat visade även att språket 
användes för att minska allvaret i brottet vid sexuella övergrepp mot barn. 
Goddard & Saunders kallar detta fenomen för ”könsförsummelse” och ”textuella 
övergrepp”. 
 
Lea (2007) som i sin studie undersökte hur dömda sexbrottslingar och olika 
yrkesgrupper som arbetar med dessa personer talar om brotten och hur de på så 
sätt beskriver och förklarar det inträffade, är ett annat exempel på hur viktigt 
språket är. Till exempel så kunde diskursen om begär få våldtäkt att passera som 
sex. I likhet med dessa studier vill vi framhålla hur viktig texten och språket är i 
det sociala arbetet, både när det gäller skrift och talspråk om den sexuella 
förövaren.  
 
Man kan naturligtvis också ställa sig frågan om hur professionella inom socialt 
arbete kan förhålla sig till att det förekommer stereotypifiering av sexuella 
förövare. Kanske vore det önskvärt att reflektera över de föreställningar om 
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sexuella förövare som produceras och reproduceras inom det sociala arbetet av 
flera skäl. Dels med tanke på de konsekvenser stereotypifieringen kan medföra i 
behandlingsarbetet med klienter och brukare, dels med tanke på de 
konsekvenser som onyanserade bilder kan få för övriga samhällets arbete med 
dessa människor såsom kriminalvård och polis. Ett sätt kan vara utrymme för 
kritisk reflektion inom verksamheter, där man försöker medvetandegöra sig om 
sina fördomar och föreställningar och försöka tänka bortom det förgivet tagna 
och allmängiltiga. Här vill vi passa på att slå ett slag för vidare forskning. 
Utifrån det resonemang vi just har fört menar vi att fler studier av den sort som 
denna uppsats är av, kan bidra till att medvetenheten om stereotyper med 
koppling till det sociala arbetet uppmärksammas än mer. Vi tror att ju fler 
verksamheter det är som välkomnar granskning av dess diskurser om sexuella 
förövare, desto större är möjligheten att vanliga stereotyper kan komma att 
nyanseras alltmer. Vår tanke är att störst effekt skulle i sådana fall uppnås om 
olika verksamheter, såsom socialtjänst, kriminalvård och behandling, 
studerades. 
 
Vi hoppas att denna uppsats bidrar bland annat till att göra människor och 
professionella inom socialt arbete medvetna om sina föreställningar och 
fördomar om sexuella förövare. Genom att göra sig medveten om vilka 
föreställningar som cirkulerar både hos oss själva och inom olika verksamheter 
kan vi försöka undgå att låta oss bli alltför påverkade av olika stereotyper. Med 
uppsatsen avser vi också medverka till fortsatt fokusering på vad som skrivs och 
hur det talas om både sexuella förövare och offer då stereotypa föreställningar 
även tenderar att inverka på vad som anses vara relevant att forska om när det 
gäller sexuella förövare. Vår tro är att en ständigt pågående kritisk dialog om 
dessa frågor kan öka förståelsen för de människor som berörs av denna 
problematik. Vår uppsats och dess resultat kan ses som ett kritiskt granskande 
inlägg i en sådan dialog.  
 

5.5  Avslutande ord 
 
Om författarna och Rädda Barnen har makt att sätta de rådande diskurserna 
inom detta område, så har vi som läsare makt att välja om vi ska anamma denna 
”sanning” . Vi har också ett ansvar här att ifrågasätta, problematisera och 
utmana dessa konstruktioner om sexuella förövare. Denna uppsats har varit ett 
sätt att visa att den sexuella förövaren är så mycket mer än enbart en stereotyp 
bild, den sexuella förövaren är en person med många ansikten. 
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