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– om behandling, sexuella övergrepp och utvecklingsstörning

I boken beskrivs hur arbetet med att stödja några tonårspojkar som antingen
begått eller blivit utsatta för sexuella övergrepp kan se ut. Samtalen handlar bland
annat om att förstå vad som hänt, samtycke, privata ställen på kroppen och att lära
känna sin kropp.
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Rädda Barnens Pojkmottagning har länge arbetat med pojkar och sexuella övergrepp. Sedan  har man prioriterat att arbeta med ungdomar som har en
utvecklingsstörning. Det har nämligen visat sig att ungefär tio procent av alla dem
som kommit till mottagningen har en lindrig eller måttlig utvecklingsstörning.

OLOF RISBERG

ILLUSTRATIONER
AV PER GUSTAVSSON

Omslaget-111-hela

04-08-23

16.02

Sida 2

OLOF RISBERG

” Vem vill vara ihop
med mig då?”
– om behandling, sexuella övergrepp och utvecklingsstörning
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alla barn har möjligheter och framtidstro.
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Förord

Pojkmottagningen, som är en del av Rädda Barnens Centrum för barn och
ungdomar i kris, har under mer än ett decennium arbetat med sexuella
övergrepp. Vi har via psykoterapeutiskt arbete direkt med barn utmanat
många av de tabun som omgärdar den här ytterst allvarliga frågan. Under
tidigt -tal talades det knappt om att barn, även pojkar, utsätts för sexuella övergrepp och denna okunskap, kanske rädsla, var anledningen till
att vi öppnade Pojkmottagningen som erbjuder stöd till sexuellt utnyttjade pojkar. Idag har vi träffat drygt  pojkar i olika åldrar, med olika erfarenheter, möjligheter och svårigheter. Dessa erfarenheter finns dokumenterade i böckerna Pojkmottagningen (,  rev. uppl.) och 101 Pojkar
(). I arbetet med offren stötte vi på ett antal pojkar som dessutom
själva begått övergrepp. Det här ledde oss in på arbetet med unga förövare och  sammanfattade vi våra erfarenheter i boken Unga förövare.
Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i kris har inte som
uppgift att bedriva forskning i syfte att besvara frågor. Däremot har vi
tagit på oss ansvaret att med användande av de kunskaper och insikter
som det kliniska arbetet med barnen ger oss ställa frågor och diskutera
vad som kan göras för att förbättra villkoren för de grupper av barn som
vi möter. Vi försöker identifiera problem som vi inte tycker får tillräcklig uppmärksamhet i samhället. Eftersom det är det enskilda barnet som
är vår utgångspunkt, och barnen och deras villkor kan vara mycket olika
även om de har likartade problem, så blir våra slutsatser sällan entydiga. Snarare utgångspunkter för samtal och inlägg i den nödvändiga diskussionen om hur alla barns rättigheter ska kunna tillgodoses och inga
barn diskrimineras.
På Pojkmottagningen har vi sedan  prioriterat att arbeta med
ungdomar med utvecklingsstörning. Det är en grupp ungdomar som
har goda möjligheter att utveckla ett harmoniskt sexualliv, även om de
ibland behöver mer vägledning än andra. Men det är också en grupp
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som på olika sätt kan vara särskilt drabbad när det gäller sexuella övergrepp. Vi har bland annat arbetat med att stödja några tonårspojkar
med utvecklingsstörning som antingen begått eller blivit utsatta för
sexuella övergrepp. Vi vill nu beskriva våra erfarenheter från detta arbete i syfte att bidra till att den här gruppens särskilda behov av stöd och
utveckling lyfts fram i ljuset. Med barn menar vi alla under  år men
det här arbetet handlar främst om tonårspojkar.

Inledning

”Vem vill vara ihop med mig då?” Så sa sextonårige Johan till mig när vi

Cecilia Modig
CHEF FÖR RÄDDA BARNENS CENTRUM FÖR BARN OCH UNGDOMAR I KRIS

FNs konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, slår fast att alla barn
och ungdomar upp till 18 år har samma rättigheter. Konventionen antogs av FNs
generalförsamling 1989 och nästan alla stater i världen har anslutit sig till den.
Konventionen består av totalt 54 artiklar.
Artikel 1

Ett barn, det är varje människa under 18 år.

Artikel 2

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får
diskrimineras.

Artikel 12 Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör
det.
Artikel 23 Varje barn med fysiskt eller psykiskt handikapp har rätt till ett
fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör dess aktiva deltagande i samhället.
Artikel 34 Barnet har rätt att skyddas mot alla former av
sexuella övergrepp.
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träffades för första gången. Han kom via socialtjänsten efter att han
dömts till ”vård” för en våldtäkt på ett förskolebarn. Socialsekreteraren
var erfaren men kände sig nu osäker på vad hon skulle göra. Hon hade
träffat en del tonåringar som begått sexuella övergrepp och det fanns
inom Statens institutionsstyrelse ett antal institutioner som var specialiserade på att behandla ungdomar som begått sexuella övergrepp men
det var otänkbart att skriva in Johan på någon av dessa institutioner.
Likafullt var hon övertygad om att något måste göras och att det fanns
en överhängande risk att Johan skulle kunna begå liknande brott igen.
Han var nu placerad i ett jourfosterhem som tydligt sagt ifrån att de saknade kunskap och erfarenhet för att kunna ta ansvar för Johan. ”Vi har
aldrig arbetat med en utvecklingsstörd tidigare.”
För utvecklingsstörd är just vad Johan är. Han fick diagnosen lätt
utvecklingsstörd när han var fyra år gammal. Hans föräldrar hade känt
en växande oro över att han inte riktigt var som andra barn och på BVC
hade en läkare reagerat tidigt. Men barn utvecklas olika och det var viktigt att se tiden an. Diagnosen var smärtsam till en början för familj och
släktingar men samtidigt en lättnad. Johan fick dessutom byta dagis och
kom in i en särskilt anpassad omsorg som sedan följt honom.
Med extra stöd har han utvecklats och verkar nu vara alldeles vanlig
på många sätt. Han pratar lite sluddrigt men ser bra ut och är medveten
om sitt yttre, rent av lite fåfäng. Han har gått tio år i särskola och skulle
precis börja i en gymnasiesärskola när han som vanligt lekte med
mindre barn. Han blev ensam med en grannflicka och de busade och
brottades. Leken blev allt vildare och förvandlades allt mer till en farligt
laddad situation. Johan som är stor och stark var i ett förödande övertag rent fysiskt. Flickan protesterade men var chanslös när leken gick
över i något hon inte förstod men som Johan hade sett på film och i tid-
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ningar. Våldtäkten var snabbt över och flickan sprang gråtandes hem.
Hon berättade ingenting hemma. Hon förstod ju inte vad hon varit med
om. När Johan några dagar senare tillfrågades om han kunde se efter
henne en stund när föräldrarna skulle åka och handla reagerade hon
starkt och mamman lyckades lirka ur henne det ingen kunde tro skulle
kunna ha hänt. Johan blev hämtad av en polisbil och på grundval av
flickans berättelse erkände han allt. Han var 16 år men på många sätt på
samma intellektuella nivå som den sexåriga flickan. Och samtidigt i en
nästan vuxen, puberterad kropp.
”Helst av allt vill jag byta namn.” Så sa fjortonårige Tom. Han kom via
ett skoldaghem dit han nyligen flyttat. När han var fem år kom han in
akut till sjukhuset med en moster och att han misshandlats svårt var
uppenbart. Misstankarna föll på båda hans föräldrar och under förundersökningen framkom att de även utnyttjat honom sexuellt vid flera
tillfällen. Han hade varit någon form av leksak under grovt pornografiska aktiviteter. Tom hade redan uppmärksammats eftersom han avvek
från jämnåriga barn och när han var sju fick han diagnoserna adhd/
damp och mental retardation. Han hade gått i många års terapi och hela
tiden gått framåt men nu började han få bekymmer av sexuell karaktär.
Han lät sig utnyttjas av äldre – både pojkar och flickor. Han hade tagit
underkläder från vuxna kvinnor och flera gånger hade kvinnlig personal uttryckt ett starkt obehag över att han var alltför närgången. När jag
konfronterade honom med allt som sades svarade han: ”Jag är förstörd
och vad ska jag göra för att inte göra samma sak om jag blir farsa?”
Av samtliga barn och ungdomar som kommit till oss på Pojkmottagningen har omkring tio procent haft någon form av intellektuellt handikapp. Det har rört sig om pojkar med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning. Vissa av dessa ungdomar har också haft andra diagnoser, men
utvecklingsstörningen har varit det för oss tydligast framträdande problemet. Betydelsen av dessa andra diagnoser när det gäller sexuella övergrepp – för såväl offer som förövare – är en viktig fråga i sig, men den
kommer inte att diskuteras i denna bok. Vid behandlingen av dessa barn
har vi tvingats tänka om och egentligen lära om. Många frågor har väckts
i mötet med barnen och våra tillkortakommanden har varit och är fortfarande väsentliga.
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Att vi på Pojkmottagningen har funnit att tio procent av våra ärenden, såväl offer som unga förövare, har någon form av intellektuellt
funktionshinder innebär naturligtvis inte att den siffran gäller generellt
men det har väckt mitt intresse.
Marit Hoem Kvam () konstaterar att det finns jämförelsevis få
studier om sexuella övergrepp på barn med funktionshinder. Men grovt
sammantaget kan det antas att risken för att utsättas åtminstone är två
gånger större för den heterogena gruppen utvecklingsstörda än för
andra barn och ungdomar.
Carl Göran Svedin () sammanfattar: ”De funktionshindrade
barnens särskilt utsatta situation då det gäller att förstå vad som sker, att
avvärja övergrepp och att kommunicera information om vad som hänt,
gör det extra viktigt med utbildad och observant personal i det dagliga
umgänget med dessa barn.”
Vidare poängterar Carl Göran Svedin dilemmat att barn med intellektuella/kommunikativa svårigheter inte alltid kommer till tals när det
gäller hur samhället från ett juridiskt perspektiv tillvaratar deras intressen. ”Funktionshindrade barn kan dessutom ha svårare att nå upp till de
krav som rättssystemet ställer då det gäller att vittna eller ge en trovärdig berättelse.”
Christoffer Gillberg () skriver att ”låg IQ, särskilt verbal IQ hos
ungdomar är förenad med ökad sannolikhet att förete utagerande sexuellt beteende”. Han säger också att personer med utvecklingsstörning
löper större risk än andra att bli utsatta för sexuella övergrepp.
Slutsatsen för mig är att den som inte alltid förstår och i hög utsträckning är beroende av en välvillig omgivning är enkel att utnyttja/
kränka. Dessutom riskerar den som är annorlunda att delvis exkluderas
från den sexuella arenan, trots sexuella behov och önskningar. Han eller
hon löper då en såväl större som begriplig risk att tilltvinga sig det som
många av oss ändå får uppleva. Det är viktigt att alla som kommer i kontakt med personer med utvecklingsstörning har en öppenhet inför de
här aspekterna. Härigenom kanske vi kan bli bättre på att upptäcka att
människor som inte alltid tydligt kan kommunicera eller förstå kan vara
utsatta för, eller hamna i, svåra och farliga omständigheter. Vi måste
också lägga ner mycket energi och resurser på upplysning och information direkt till de utvecklingsstörda för att på det sättet kanske kunna
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förebygga övergrepp. Vi måste ha en tillåtande hållning och berätta om
att det finns varianter och olika sätt att uttrycka sin sexualitet, men också
stötta barnen och ungdomarna i att utveckla en förståelse för vad som
ändå kan vara fel.
Den här boken handlar om Johan, Tom och några andra pojkar. Den
innehåller ett tvärsnitt av arbetet som vi på Pojkmottagningen är mitt
uppe i och som långt ifrån är slutfört. Samtliga relationer som beskrivs
i boken är heterosexuella, men ett förhållande kan självklart lika gärna
vara homosexuellt. Oavsett läggning så behöver ungdomar med utvecklingsstörning extra stöd, uppmuntran och förståelse.
Rädda Barnen kommer kanske aldrig att lyckas eliminera svårigheter
som barn och unga befinner sig i men det är vår uppgift att försöka göra
något och att hela tiden sprida våra erfarenheter vidare för att om möjligt påverka dessa barns direkta omgivning på alla nivåer.
Boken vänder sig till alla som arbetar med barn och ungdomar med
utvecklingsstörning, till socialtjänst och polis, till föräldrar och dessutom till alla tjänstemän och politiker som är satta att försöka tillgodose dessa särskilt behövande barns behov.
Alla förekommande namn, med undantag av referenser, är fingerade
och samtliga fallbeskrivningar är avidentifierade.
Olof Risberg, juli 2004

Vad är
utvecklingsstörning?

Med utvecklingsstörning menas en nedsättning av intellektuella funktio-

ner. Det kan finnas stora variationer i nedsättningen.
I förarbetena till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) definieras utvecklingsstörning som en intellektuell funktionsnedsättning som beror på en brist eller skada som inträffat före
‒ års ålder. Nedsättningen ska vara så betydande att den leder till att
personen behöver hjälp i sin livsföring för att kunna delta i samhällslivet.
Då man bedömer den intellektuella förmågan ska psykologiska, pedagogiska och sociala faktorer vägas samman.
I dagligt tal finns det flera olika benämningar för nedsättning av
intellektuella funktioner men begreppet utvecklingsstörning är det som
används i lagtext och av FUB, Föreningen för utvecklingsstörda barn,
ungdomar och vuxna. Enligt statistik från Socialstyrelsen finns det idag
ca   barn, ungdomar och vuxna i Sverige som har en utvecklingsstörning. Downs syndrom är den vanligaste enskilda orsaken till utvecklingsstörning men det finns många andra orsaker. Det kan vara en annan
kromosomförändring, en fosterskada eller en skada man fick när man
föddes. Olyckor och sjukdomar under uppväxtåren kan också genom
skador orsaka utvecklingsstörning. Man kan ha andra funktionshinder
tillsammans med en utvecklingsstörning, till exempel rörelsehinder, syneller hörselskador eller epilepsi.
I en del fall går det inte att hitta någon bestämd orsak till funktionshindren.

GRAD AV UTVECKLINGSSTÖRNING
Klassiskt finns fortfarande indelningen: lätt/lindrig, måttlig eller svår/
grav utvecklingsstörning. Det är dock viktigt att betona att ett barn eller
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en vuxen med utvecklingsstörning alltid befinner sig i utveckling, på
samma sätt som alla andra. Man kan därför inte hävda att någon alltid
befinner sig på en viss nivå. Ett sådant resonemang kan leda till att man
tror att en person med utvecklingsstörning inte kan lära sig nytt, bli
duktigare på olika saker etc. Man får inte vänja sig vid att en person inte
förstår eller kan en viss sak.
Eftersom utveckling är en process och eftersom en stor del av effekten av en begåvningsnedsättning beror på miljön är det ofta svårt att
uttala sig om graden av utvecklingsstörning. Är den lätt, måttlig eller
svår? Något som komplicerar sådana bedömningar ytterligare är det
faktum att en person som har mycket små kunskaper eller liten förmåga
inom ett område kan vara begåvad på ett annat. Uppdelningen i lätt,
måttlig eller svår utvecklingsstörning kan därför aldrig vara mer än en
genomsnittlig bedömning av funktionshindrets omfattning.
Mitt arbete på Pojkmottagningen handlar om de första två grupperna.

En person som har en utvecklingsstörning:
■

■

■

■
■
■
■
■

VAD INNEBÄR DET ATT HA EN UTVECKLINGSSTÖRNING?
De som har en lindrig utvecklingsstörning kan bo självständigt i egen
lägenhet, ha ett arbete eller daglig verksamhet och delta i samhällslivet.
De kan läsa sådant som är skrivet på ett lätt språk, de förstår sig på
pengar men kan ändå ha svårt att räkna ut hur mycket lönen räcker till.
Med sådana saker kan de behöva hjälp.
Andra barn och vuxna med utvecklingsstörning kan tala och förstå
sådant som är enkelt och som hör ihop med deras vardagsliv. De behöver stöd av människor som ser till att de har det bra och hjälper dem
med till exempel mat, kläder, tider och pengar och att de får tillgång till
personliga begåvningsstödjande hjälpmedel.
Hos en del människor innebär utvecklingsstörningen att de inte kan
tala, utan visar sina känslor och sin vilja med kroppen, rösten och
ansiktsuttryck. De behöver mycket hjälp av människor de känner väl.
Många har flera funktionshinder och det är naturligtvis viktigt att få
personligt stöd och bra hjälpmedel för att kunna röra sig och kommunicera och så vidare.
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■

har en intellektuell funktionsnivå som är klart under genomsnittet.
Detta innebär bland annat svårigheter med abstrakt tänkande, vilket
kan förorsaka missförstånd. Om skolsköterskan till exempel säger ”ge
mig ditt finger” när hon ska ta blodprov så kan ett barn med utvecklingsstörning uppfatta det bokstavligt.
fungerar inte åldersadekvat i relation till alla yttre vardagliga krav och
behöver hjälp i sin livsföring för att kunna delta i samhällslivet fullt ut.
har som barn en utvecklingspotential som är omöjlig att förutsäga
annat än i grova drag.
utvecklas kroppsligt som alla andra.
puberterar som alla andra.
har känslomässiga och sexuella behov som alla andra.
påverkas av normer och trender i omgivningen som alla andra.
vill ha relationer, positiv bekräftelse, intimitet och ett sexualliv som
alla andra.
vill vara ”vanlig” som alla andra.

En smärtsam dimension som jag vid flera tillfällen stött på när jag haft
förmånen att via psykoterapi lära känna ett antal pojkar är just den sista
aspekten: att vilja vara vanlig.
Få människor är väl helt tillfreds med hur de är och hur de ser ut.
Hos en del – många tror jag – ger det här upphov till återkommande
grubblerier. Men en sak är väl om jag tycker att min näsa hade kunnat
vara aningen mindre. En annan om pojken med Downs syndrom skulle
vilja ändra på hela sig. Ta bort ”den där jävla kromosomstörningen”
som verkligen är ”usel”. Det går naturligtvis inte att föreställa sig hur
den sorgen riskerar att i hög grad negativt färga självbilden och självförtroendet. Hur den kan föda avund, kanske rent av hat mot andra.
Hur känns det att vara  år och yngst bland tre bröder i en familj som
har ett starkt motorintresse och inse att körkort är en ouppnåelig utopi?
Varför just jag?
Flera personer har skrivit om smärtan som ibland följer med att ha
en utvecklingsstörning, bland andra Berit Lagerheim () som slår
fast att ”det är deprimerande att vara annorlunda och utanför”. Kristina
Lundgrens bok () om Åke Johansson och Kerstin Klasons bok
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() om Elisabeth Broberg beskriver liknande upplevelser. (Se sidan 
för information om var man kan hitta mer material i ämnet.)
En känslig dimension att resonera kring är hur svårt och ambivalent
det kan vara att som förälder få ett barn som inte är som andra. Det går
aldrig att generalisera men att inte nämna de här dimensionerna känns
fegt och respektlöst mot dem det handlar om: personer med utvecklingsstörning och deras närstående.

STÖD TILL PERSONER MED UTVECKLINGSSTÖRNING
Personer med utvecklingsstörning har laglig rätt att få den hjälp de
behöver för att kunna leva självständigt och delta i samhällslivet. Detta
garanteras av bland annat lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om assistansersättning (LASS) och socialtjänstlagen (SOL). Exempel på särskilt stöd är korttidshem där familjer kan få
avlastning och där barnet eller ungdomen bor kortare eller längre perioder, personlig assistent, eller ledsagare, färdtjänst och korttidsvistelse i
form av sommarkollo. Ungdomar med utvecklingsstörning har också
möjlighet att få en kontaktperson enligt LSS. Hur det ser ut i praktiken
varierar utifrån enskilda behov men även, sorgligt nog, utifrån samhällets och kommunens resurser.
(Mer information finns på Handikappombudsmannens webbplats,
www.handikappombudsmannen.se)

BARNETS VÄG MOT SJÄLVSTÄNDIGHET
Det lilla barnet föds helt beroende och skulle inte klara sig utan omvårdnad. Vi lever länge nära några få. Vi får våra grundläggande behov
tillfredsställda. Vår hunger och törst stillas och vi växer. Vi börjar röra
oss, krypa, stå, gå och kan nu själva upptäcka världen även om den fortfarande är begränsad. Så småningom upptäcker vi glädjen i att leka med
andra barn och börjar på dagis och i skolan. Skillnader upptäcks: pojke
och flicka. Oftast leker vi könsbundet men vi ser på äldre barn och ungdomar och de utgör en sorts rollmodell. Föräldrar får långsamt kliva åt
sidan och kamratgruppen blir allt viktigare. Kroppen utvecklas och förpuberteten kan komma igång långt ner i åldrarna.
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”Ryska posten” och ”Sanning och konsekvens” är två av många exempel på lekar där barn och ungdomar långsamt, steg för steg, får möjlighet att lära sig socialt samspel och där det dessutom på ett sofistikerat
sätt finns kärleksdimensioner inbakat. Gränserna är tydliga men samtidigt kanske mer vida än vad vardagen vanligtvis erbjuder. Jag tror att den
här typen av lekar förbereder för kommande intima utmaningar. Man
har provat kyssar och kramar, och man har undersökt vad samtycke
betyder, det vill säga att två personer ska vara överens om en sak för att
det ska kännas bra för båda. (Läs mer om samtycke på sidan .)
Ingen av de tonåringar med utvecklingsstörning som jag har träffat
har lekt sanning och konsekvens, och därmed fått en möjlighet att lära
sig vad samtycke innebär. Något som däremot är gemensamt både för
ungdomar med och utan utvecklingsstörning är det stora inflytandet
som Internet och dokusåporna på tv har över deras liv. För många ungdomar blir personerna i dokusåporna normbildande för hur man ska
vara i relationer och hur man ska bemöta andra människor. Det gäller
alla men särskilt ungdomar med lätt utvecklingsstörning som försöker
ta efter skådespelarnas agerande eftersom de på det sättet tror sig få ett
pass in i det icke-marginaliserade samhället.
Trender kommer och går och ju äldre vi blir desto viktigare blir det
hur vi ser ut och vilken grupp vi tillhör. Puberteten kommer smygande
och våra kroppar förändras dramatiskt. Föräldrarna till barn utan
utvecklingsstörning släpper allt mer taget och kontrollen även om oron
kan vara väldig. Ungdomarna får kanske åka iväg på språkresor eller
idrottsläger och vara ute senare på helgerna. Ungdomarna testar kanske
sprit och snus. Jämnåriga accepterar nu förhållanden och inte alla men
många utgår ifrån att de som är ihop även har sex med varandra. Sexoch samlevnadsundervisningen som jag anser vara mycket viktig har
metabudskapet: nu är ni nästan vuxna och det är inte konstigt om ni
agerar som sådana.
Den här utvecklingen bygger på att vi blir alltmer självständiga och
aktivt söker oss bort från vår primärfamilj. Vi väljer hellre att vara med
jämnåriga än med våra föräldrar.
Kan det vara så att just förmågan att vara självständig är den tydligaste avvikelsen när det gäller personer med utvecklingsstörning? ”Godkänns” de någonsin som vuxna? De kräver omsorg och vägledning på
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ett helt annat sätt men fram till tonåren har detta måhända inte inneburit en så stor avvikelse jämfört med andra barn. Det kanske är
”enklare” att vara tio år och utvecklingsstörd än  då jämnåriga allt mer
glider ifrån, vidare ut i livet medan den som har en utvecklingsstörning
sitter fast i knät på sina föräldrar, personalen i särskolan, på fritids, på
korttidshemmet och så vidare. Den unge blir egentligen allt mer beroende av inte bara vuxna utan även av människor som är satta att arbeta
med dem. ”Det livslånga och dagliga beroendet av andras stöd flätas in
i nästan alla sociala situationer och påverkar även de mer privata
sfärerna” skriver Lotta Löfgren-Mårtenson i sin avhandling om sexualitet och kärlek i den nya generationen unga med utvecklingsstörning
().
Avgörande nålsögon ska ålas igenom när ungdomarna växer upp:
gymnasium, körkort, egen bostad. Men här tar det ofta stopp för ungdomar med utvecklingsstörning. Johan tittar på MTV, gillar Metallica
och vill ha ring i örat. Hans storasyster flyttar ihop med sin pojkvän och
de förlovar sig. Den jämnåriga kusinen som han lekte så mycket med
mönstrar och rycker in i lumpen. När familjerna träffas försvinner tonåringarna ut med kompisar innan efterrätten serveras. Johan blir kvar
med de vuxna och de som fortfarande är barn. Johan ligger nu uppenbart efter.
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Vad är ett sexuellt övergrepp?

I Brottsbalken kapitel 6 beskrivs de brott som räknas som sexualbrott. Ett

sexualbrott avser handling mot någon av sexuell karaktär i en stigande
allvarlighetsgrad från sexuellt ofredande till grov våldtäkt. (Lagtexten
om sexualbrott redovisas i bilaga tre på sidan 85.) I lagen används inte
uttrycket ”sexuella övergrepp”, men det är ett vedertaget begrepp utanför rättsväsendet för de gärningar som beskrivs i lagtexten.
Övergrepp kan ske både med och utan beröring. Exempel på det
senare är blottning, att smygtitta på någon som klär av sig eller att vara
verbalt obscen eller stötande. Vid direkt beröring förekommer alla former av kränkningar, från sexuellt utnyttjande och tvång till våldtäkt.
Förövare och offer kan vara av samma eller olika kön. Samtycke eller
inte är viktigt att reda ut när man ska definiera huruvida den sexuella
handlingen är ett övergrepp eller inte. Att utnyttja en situation där en av
parterna befinner sig i underläge är övergrepp. Så kan vara fallet vid förståndsmässig skillnad, fysiskt underläge och andra uppenbara ojämlikheter i omständigheter.
Ibland är det uppenbart för oss att ett övergrepp har skett, till exempel om en stor och stark tonårspojke med manipulation, våld och hot
tvingar en svagare minderårig till sex. I andra fall är det långt mer komplicerat. Tänk dig två utvecklingsstörda tonåringar som är ihop. De bär
kanske varandras namn på berlocker. De är ensamma tillsammans på
pojkens rum. De brottas och kelas och upphetsningen stiger allt mer hos
båda två. Den sexuella laddningen spirar dock inte alls lika starkt hos
dem. Pojken vill mera, flickan vet inte riktigt vad han menar. Med milt
våld forcerar han henne till att onanera åt honom. Flickan gör det men
känner ett obehag, kanske förvirring. Pojken får utlösning på hennes
tröja. Vad är det som händer? Hädanefter vill pojken att de ska göra
samma sak igen och igen. En i personalen upptäcker vad som sker och
flickan gråter, pojken skäms. Polisanmälan görs. När polisen kommer
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för att ta in pojken till förhör är de tillsammans och nojsar med varandra. Hur ska man tänka?
Det viktigaste perspektivet är att ett sexuellt övergrepp alltid är allvarligt och kräver adekvat förståelse och utredning. Konsekvenserna av
ett övergrepp ur offrets perspektiv måste alltid förstås utifrån den subjektiva upplevelsen och betydelsen för individen. En sexuellt laddad
smekning utanpå kläderna av någon närstående viktig person kan vara
svårare att hantera än att brutalt våldtas av en främling.
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Intervjuer med professionella

För att förstå mer om problematiken kring utvecklingsstörda barn och
ungdomar och sexuella övergrepp har jag intervjuat professionella som
dagligen eller ofta kommer i kontakt med barn och ungdomar med
utvecklingsstörning och som också har erfarenhet av sexuella övergrepp
inom denna grupp. Jag kan utifrån dessa intervjuer inte presentera
några ”sanningar” men jag kan belysa några tänkvärda aspekter.
När jag har ringt för att avtala en tid har jag presenterat mitt arbete
som ett försök att öka förståelsen för frågan om utvecklingsstörda ungdomar som antingen råkat ut för eller utsatt andra för sexuella övergrepp. Jag har sagt att jag vill skriva om gruppen och gärna väcka relevanta frågor. Samtliga har uppskattat mitt initiativ och tydligt sagt att
den här gruppen måste ges särskild prioritet och att det sällan görs. Flera
har sagt att de aldrig tidigare fått någon förfrågan om att delta i en studie om detta ämne och att det är på tiden att något publiceras.
Samtliga  intervjuade är kvinnor. Tre är psykologer, två socionomer inom socialtjänst och verksamhet inom LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), fyra arbetar på gruppboenden och
korttidshem, tre är lärare på grundsärskola/gymnasiesärskola och två är
poliser. Alla intervjuade hade erfarenheter även av andra utvecklingsstörda ungdomar än den som var i fokus för intervjun – som offer eller
förövare i samband med sexuella övergrepp. De flesta hade haft kontakt
med den ungdom de berättade om för mig under lång tid, ofta flera år.
Jag har följt en intervjumall som tar sin utgångspunkt i att den intervjuade beskriver ett för henne känt ärende där en person under  år
med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning varit offer eller förövare.
Även ungdomar som också har andra diagnoser har kunnat tas med vid
dessa intervjuer, men det dominerande problemet i dessa sammanhang
ska ha utgjorts av utvecklingsstörningen. Bedömningen ska vara den att
personen ska vara i behov av livslångt stöd samt ha viss verbal kommu-
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nikationsförmåga. (Intervjumallen beskrivs i bilaga två på sidan .)
Totalt har jag fått reflektioner och fakta kring  barn och ungdomar
mellan  och  år. De sex offren (fyra flickor och två pojkar) var mellan  och  år. Av de tre förövarna var alla pojkar: ,  och  år. De
fem (samtliga pojkar) som var både offer och förövare var mellan  och
 år.
En flicka hade blivit utsatt för en blottare. Övriga offer hade varit
utsatta för övergrepp som innefattar någon form av kroppskontakt,
alltifrån beröring till våldtäkt. Samtliga hade haft en relation till förövaren före övergreppen.
Utifrån mina intervjuer har jag försökt att hitta återkommande
svårigheter eller särdrag när det gäller denna typ av övergrepp. Jag har
fastnat för vissa nyckelbegrepp som sammanfattar mina intryck. Ett är
övertolerans från samhällets sida, det vill säga att samhället blundar för
allvaret i övergreppen. Ett annat nyckelbegrepp är öppenhet, som är en
återkommande fråga när det gäller kontakten mellan olika myndigheter
och personer i dessa ärenden. Ett tredje nyckelbegrepp är känsliga avvägningar, som syftar på de svåra beslut omgivningen ställs inför. Ett fjärde
nyckelbegrepp är rätten att få bestämma själv, något som inte är lika
självklart och enkelt när det gäller utvecklingsstörda som när det gäller
andra ungdomar.
I den följande texten hämtas exempel från olika ärenden för att belysa
dessa nyckelbegrepp. Dessutom väver jag in exempel från min egen erfarenhet, både av direkt arbete med ungdomar och av handledningsuppdrag eller konsultationer. På så sätt blir det omöjligt för utomstående att
kunna identifiera ungdomarna eller de intervjuade. Ungdomarnas namn
är fingerade.

John är 13 år och under en kort men intensiv period är
han mycket tillsammans med Jim, 16, en annan pojke
på särskolan.
Av en händelse ser en annan elev att John står med
händerna innanför byxorna på Jim bakom en tillfällig
barack på skolgården. Hon berättar upprört om vad
hon sett för sin lärare som berättar för rektorn. Skolan
pratar med de båda pojkarna om vad som hänt och
man är övertygad om att Jim gjort saker med John mot
hans vilja. Jim omplaceras eftersom den här incidenten
får bägaren att rinna över. Han har stökat länge och
skolan klarar helt enkelt inte av honom.
Rektorn informerar Johns föräldrar om vad som kommit fram och nämner att det borde anmälas vidare. Föräldrarna pratar med sin pojke men han vill inte tala om
saken och absolut inte anmäla. Johns föräldrar orkar
inte gå emot sitt barn som bara vill lämna det hela
bakom sig. Dessutom tycker de synd om Jim. Ingen
anmälan görs.

I fem av intervjuerna har det framkommit synpunkter kring att det
ibland känns osäkert när man ska anmäla och i så fall till vem. Kanske
är det också svårt att riktigt förstå hur de inblandade uppfattat situationen. Risken är uppenbar att det finns en övertolerans när det gäller
personer med utvecklingsstörning. Med övertolerans menar jag att vuxenvärlden inte reagerar, att vi avstår från att sätta den gräns som vi kanske
mer självklart sätter om det rör sig om andra barn och ungdomar.

Frågor om övergreppsmisstankar är naturligtvis svåra att handlägga.
Man kan inte heller generalisera och påstå att normalutvecklade barn
alltid bemöts med respekt och professionalism när det finns misstankar
om övergrepp, inte ens när det gäller hur anmälningsskyldigheten hanteras. Men min erfarenhet är att risken för att inte bli bemött på ett bra
sätt ökar om en utvecklingsstörd är inblandad, både när det gäller offer
och misstänkta förövare.
Ett skäl till att enskilda kan dra sig för att göra en anmälan är negativa erfarenheter från tidigare fall. Rättsväsendets förmåga att utreda
barn och ungdomar med utvecklingsstörning kan därför ha betydelse
också för hur anmälningsskyldigheten hanteras. Åklagare och polis har
inga särskilda direktiv som säger att när en förundersökning omfattar
någon som är utvecklingsstörd så ska professionella med särskild kunskap om funktionshinder bistå vid utredningen. En av poliserna sa att
det egentligen är pinsamt och obegripligt att inte alltid tillkalla expertis.
”Det är lika dumt som att höra någon som inte talar vårt språk utan att
anlita en tolk.” En farlig myt är att de flesta tror att en polis måste hålla
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FRÅN ANMÄLAN TILL PÅFÖLJD – OLIKA EXEMPEL PÅ ÖVERTOLERANS

alla förhör och så är faktiskt inte fallet. Det är fullt möjligt för åklagaren
att ta kontakt med någon som har speciella kunskaper om utvecklingsstörning och låta vederbörande höra barnet/ungdomen. Om bara tydlig dokumentation görs så är värdet likvärdigt med ett polisförhör.
I Rättegångsbalken står det att åklagaren i vissa fall får besluta att
inte väcka åtal för brott. En förutsättning är att något väsentligt allmänt
eller enskilt intresse inte åsidosätts och att psykiatrisk vård eller insatser
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kommer
till stånd (se bilaga tre, sidan ). När det gäller bedömningen av vad
som är väsentligt enskilt intresse har det betydelse vilken kränkning
som offret/målsäganden varit med om. Det ska med andra ord röra sig
om mycket speciella omständigheter för att åklagaren ska kunna lägga
ner en förundersökning om våldtäkt. Möjligheterna till åtalsunderlåtelse är däremot större om det rör sig om till exempel blottning eller sexuellt ofredande.
Det sägs alltså att personen det handlar om ska vara underkastad
sådana omsorgsformer att säkerheten är säkerställd både för honom
eller henne och eventuella offer, men är det så? Blir det så? Jag tänker på
en ung man, Markus, som vid upprepade tillfällen blottade sig för kvinnor och även vid några tillfällen för yngre flickor. Ingen rättegång kommer till stånd och han bor kvar i sitt gruppboende. Visserligen har han
nu en assistent som följer honom i stor utsträckning. Markus uppfattar
dock aldrig att assistentens närvaro är kopplad till att han ibland visar
snoppen för tjejer. Det är snarare roligt att slippa vara ensam. Under sex
månader sker inga blottningar och på grund av kärv ekonomi prioriterar kommunen bort assistenten när hans vikariat går ut. Markus blottar
sig igen efter några dagar. Vad var då samhällets faktiska budskap till
Markus angående de övergrepp han begått? Kanske att det inte var så
farligt, kanske till och med att det inte gör någonting och att det då är
ok att göra det igen. Sett ur offrens perspektiv kan man tänka sig att de
inte gavs någon formell möjlighet till upprättelse. Säger åtalsunderlåtelsen att det inte är lika hemskt att råka ut för en blottare som är utvecklingsstörd? Offren blev rädda, kände obehag och det syntes inte på Markus att han är utvecklingsstörd.
Alla övergrepp är brott och ska anmälas och utredas. När det gäller
en situation där en utvecklingsstörd är inblandad krävs särskild nog-

grannhet och omtanke. Många olika yrkesgrupper behöver samarbeta
kring olika sorters insatser. Att polisen verkligen tar tag i ett ärende där
en tonåring begått övergrepp är viktigt även om man vet att det inte
kommer att väckas åtal. En polis uppfattas av de flesta som en stark
myndighetsperson som har stora befogenheter. Jag tror att de flesta
skärper sig lite extra om en uniformerad polis har synpunkter på hur vi
agerat jämfört med om en person som inte är en myndighetsperson
skulle säga till. Jag menar att en polis har möjligheten att tydliggöra rätt
och fel.
Polisutredningen kan få en speciell betydelse för en utvecklingsstörd
som har svårt att förstå rollerna i sammanhanget. Men själva maktförhållandet kan också bli ett bekymmer och leda till missförstånd. En av
de jag intervjuat berättar:

24

25

En flicka som jag arbetade med blev utsatt för ett våldtäktsförsök som anmäldes. Hon var starkt påverkad av
det som hänt. Hon sov dåligt och var mer ängslig än vanligt. Hon blev hysterisk när vi sa att hon måste berätta
för en polis om det hon varit med om. Vi försäkrade att
det var en snäll polis men att vi skulle åka in till polishuset. Hon gjorde starkt motstånd och det var direkt
obehagligt att nästan tvinga in henne. Hon var sedan
tyst under förhöret, direkt ovillig till att berätta. Hon var
förtjust när vi åkte därifrån. Senare pratade vi om det
och då begrep jag att hon ser poliser som några som
jagar och tar fast bovar och dumma människor. ”De
borde ta fast han som gjorde dumt mot mig i stället.”

I det här fallet hade det nog varit bättre att låta en annan person med
speciella kunskaper om utvecklingsstörning tala med flickan – och att
inte göra det i polishuset, vilket inte är nödvändigt.
Samma möjlighet/svårighet har socialtjänsten som likafullt måste
utreda. En pojke som inte klarar av att till exempel vara med små barn
måste förstå att om han gör dem illa så får han inte fortsätta att fritt
cykla runt i området. En socialsekreterare berättade att hon tog med en
pojke till en internatskola långt från hans hem och sa att om han ”gör

dumt” igen så kanske han måste flytta till den här skolan. Det här kan
lätt uppfattas som ett hot men jag ser det snarare som ett rimligt
ansvarstagande såväl för oskyldiga offer som för pojken som behöver
extra stöd och tydlig vägledning för att inte åter misslyckas.

ÖPPENHET – NÖDVÄNDIG MEN SVÅR ATT UPPRÄTTA
Flera av dem jag talat med påtalar bristen på öppenhet över förvaltningsgränserna. Det finns säkert kommuner där det fungerar men jag
själv och andra har dock upplevt att det ibland är vattentäta skott där
det borde vara öppet. Att hjälpa någon med en intellektuell funktionsnedsättning kräver samverkan och samarbete då stöd behövs på många
plan.
En av dem jag pratat med berättar:

ten och var noga med att berätta för Johan att några på
skolan också skulle få veta vad som hänt. Ingen kunde
tro att han var dömd för flera våldtäkter på minderåriga. Vi krisade ihop en hel del och Johan som är klok
märkte det. Vi visste inte hur vi skulle göra. Räddningen var kanske när LSS-handläggaren tog initiativ till att
vi som arbetade med Johan skulle ha gemensam handledning av Johans individualpsykoterapeut. Nu kunde vi
tala öppet om vad vi kände utifrån en sannare bild av
Johan. Vårt mål är ju att han ska kunna leva någorlunda
självständigt när han lämnar oss.

TYSTNADSPLIKTEN – ETT HINDER FÖR ÖPPENHET?

Det var obehagligt att inte riktigt veta något. Johan kom
till vår skola när han var 16 och vi fick extra pengar för
att kunna ha en assistent. Det sades från LSS-handläggaren att det fanns en dom och att han aldrig skulle
lämnas ensam. Vi kände nog stor oro inför första mötet
och jag tänkte helt ärligt på grov kriminalitet. Hade
han skadat någon? Kanske allvarligt? Sedan dök han
upp. Liten och ganska rund. Nervös, blyg. Under hela
den första terminen gick vi konstigt nog med på att
bara bevaka honom. Det var en praktikant som väckte
oss och insisterade att få veta varför denna bevakning
var nödvändig. Han, precis som vi, uppfattade Johan
som en av de snällaste eleverna. Lojal och mån om att
ta ansvar. Han blev mer och mer uppskattad bland sina
klasskamrater och det hände mer än en gång att han
gick in och löste konflikter och bråk. Trots att han
kanske var den i klassen som var mest självständig och
mogen hade han sin assistent. Han ifrågasatte aldrig
det utan fogade sig. Kom till och med och hämtade
assistenten innan han gick över gatan till macken för
att köpa en glass. När vi hörde oss för gick föräldrarna
med på att vi skulle informeras. De hävde tystnadsplik-

Om vi tänker oss att barnet har epilepsi så garanterar jag att samtliga i
barnets nätverk har informerats om detta och att det finns tydliga
instruktioner kring såväl medicinering som vad man måste göra om ett
anfall skulle komma. Johan har egenheten att då och då vara sexuellt
gränslös. Antingen har han ibland varit på små barn och tafsat, försökt
kyssa dem eller, utan att riktigt förstå, själv hamnat i utsatta lägen där
han riskerar att utnyttjas. Har vi då samma tydliga beredskap som om
han hade haft epilepsi? Många av dem jag talat med berättar hur vattentäta skotten är mellan de olika instanser som är satta att hjälpa till
exempel Johan. Tystnadsplikten anförs som en hämsko. ”Vi får inget
säga även om vi skulle vilja.” Det är frapperande hur få det är som känner till att tystnadsplikten kan hävas av vårdnadshavaren och jag har
hitintills inte stött på en enda förälder som ställer sig tveksam till att
informera över gränserna. Jag poängterar alltid hur viktigt det är att
informationen omgärdas av höga etiska principer. Syftet är aldrig att
sensationslystet skvallra, utan det handlar om att för Johans skull informera för honom viktiga personer om risksituationer där han tidigare
misslyckats.
Syftet är att skydda Johan och andra men parallellt ska han naturligtvis få lära sig mer om gränser, sexualitet och samtycke för att själv
bättre kunna hantera situationer som uppstår. För att göra denna
öppenhet möjlig krävs ärliga uppsåt och en tydlig, gärna skriftligt formulerad, planering där samverkansmöten regelbundet planeras in. Allt-
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så; föräldrar kan alltid häva tystnadsplikten vilket innebär att jag och
andra inblandade är fria att tala öppet och där syftet är att hjälpa, aldrig skvallra.
Ibland är det tyvärr också så att kunskapen om att tystnadsplikten
kan hävas finns, men att den inte används med argumentet att det blir
för arbetsamt eller kostnadskrävande.

Oskar och Lisa är 17 år och går på samma skola. De går
båda i gymnasiesärskolan och bor i varsin av de paviljongliknande byggnader som utgör elevhemmen. De
har båda puberterat och på skolan är det som på alla
gymnasieskolor en hel del parbildningar och dramatik
kring när förhållanden ingås och avslutas. När Oskar
tidigare var ihop med en jämnårig flicka så reagerade
personalen och tyckte att han var väl brysk och krävande. Nu umgås Oskar och Lisa mer och mer och blir så
småningom ihop.
Det ordnas disco och nu är Oskar och Lisa helt öppet
ett par. De smyger undan till ett omklädningsrum intill

gymnastiksalen. Där hånglar de vidare och det hela
utvecklas till att de ligger med varandra. De använder
inget preventivmedel. Kärleksakten präglas av osäkerhet men ändå råder ett tydligt samtycke.
De närmaste dagarna berättar de båda för respektive
kompisar om vad de gjorde och det sprider sig snart till
personalen som inte har något konsekvent regelverk
för det som hänt. Hur ska man kunna förbjuda något
som ofta är väldigt viktigt och kanske ibland särskilt viktigt för utvecklingsstörda? Skolsköterskan som även är
utbildad barnmorska får i uppdrag att tala med Oskar
och Lisa och då vara tydlig med att informera om preventivmedel. Men ska hon berätta för föräldrarna? Ska
hon rent av föreslå en depåinjektion p-medel? Om hon
hade arbetat med ”vanliga” ungdomar hade hon inte
berättat för någon och absolut varit behjälplig med
preventivmedel. Tänker hon att de unga klarar av det
här? Är hon innerst inne orolig över att det kan gå illa?
Våld, oönskad graviditet eller kanske till och med
önskad graviditet? Hon berättar för de högröda ungdomarna hur viktigt det är att de är rädda om varandra
och skyddar sig. Hon ger pojken några kondomer.
Några veckor senare är Oskar sjuk och ligger hemma
i sängen. Det finns ingen personal dagtid på boendet
men en lärare tittar till honom flera gånger under
dagen. När han kommer på eftermiddagen möter han
en gråtande Lisa som rusar ner mot sitt boende. Hon
berättar flämtande att hon hatar Oskar och att ”han är
sjuk i huvet, ett äckel”. Hon vill inte säga mer men
senare under kvällen berättar hon för sin kvinnliga
kontaktperson att Oskar var dum förut. Han tjatade på
henne att hon skulle ligga med honom men hon ville
inte. Eller ville väl kanske men var rädd för att någon
skulle komma på dem. Hon hade sagt till sin mattelärare att hon skulle gå på toaletten bara. Oskar penetrerar henne men efter ett tag vill hon inte längre. Hon
protesterar men han fortsätter och trycker bort hennes
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KÄNSLIGA AVVÄGNINGAR
Många av dem jag talat med har öppet och generöst tagit upp exempel
på situationer där de själva agerat på ett sätt som kan ifrågasättas. Det
var speciellt en lärare som beskrev att hon ibland efter jobbet slogs av
något som inträffat och då kunde plågas svårt av dåligt samvete. Hur
hade hon tänkt och vad hade hon gjort, och egentligen, med vilken rätt?
Jag kan själv räkna upp ett antal dilemman jag ställts inför och som
jag inte haft en genomtänkt strategi för. Det finns ett begrepp som är
farligt: För hans eget bästa! Vem är jag att avgöra? Vem är jag att värdera
andras liv? Här vill jag påstå att utvecklingsstörda utgör en särskilt
besvärlig utmaning. Hur tänker jag när Peter som precis fyllt  och nu
för första gången har en flickvän säger att de bestämt sig för att skaffa
barn för barn är kul och gulliga. Han har haft sex- och samlevnadsundervisning och vet att ”sedan bara kommer spermierna upp i magen
och sedan blir det ett barn”. Ska jag uppmuntra eller faktiskt – som jag
gör – övertyga om att han nog inte ska skaffa barn?

armar när hon nu verkligen försöker komma loss. Lisa
ger upp men det gör ont såväl fysiskt som psykiskt. När
Oskar är färdig reser hon sig upp direkt och klär på sig.
Hon säger till honom att han är ett svin och springer
sedan sin väg. Han försöker stoppa henne, men nu
ömsint, och han känner att han nog inte varit så bra
mot den han verkligen tycker mycket om.
Vad ska kontaktpersonen göra? Anmäla? Till vem
ska det anmälas? Socialtjänsten? Polisen? Vid samtal
mellan kontaktpersonen, skolsköterskan och Lisa framkommer tydligt att Lisa vill att någon ska tala med
Oskar om saken så att han aldrig gör så där igen. Hon
vill fortsätta vara ihop med honom och de har redan
varit tillsammans sexuellt efter den där gången då det
blev fel och nu var det bra igen. Skolsköterskan har ett
enskilt samtal med Oskar. Han skäms men lyssnar på
hennes skarpa ton när hon säger att ett nej är ett nej
och att det alltid ska respekteras.
Skolledningen har möte om saken med elevvårdsteamet och rektorn bestämmer trots allt att ärendet
ska anmälas vidare till socialtjänsten. Socialtjänsten i
sin tur beslutar om tydligare restriktioner för Oskar
men gör ingen polisanmälan. Oskar får inte längre vara
ensam med Lisa och deras förhållande rinner ut i sanden. Två ungdomar som snart är myndiga förbjuds alltså att vara ensamma. På vilka grunder görs det egentligen och med vilken rätt? Vi underlåter att göra en
polisanmälan trots att många av oss vet att Oskar tidigare begick ett övergrepp. Frågorna är många och kan
vi här och nu formulera rimliga och tydliga svar?

vrider på saken – inte kan skydda någon helt.
Vi måste också ta till oss den kritik som riktas mot oss. Jag som psykoterapeut träffar mina patienter  minuter i veckan – ändå vet jag
oftast väldigt mycket om bakgrund och tidigare utredningar. I vårt
väntrum sitter ofta en ledsagare som kan vara skötare eller personlig
assistent. Han eller hon tillbringar många timmar varje dag med ungdomen men är inte med på samordningsträffar. Då kommer någon
ansvarig från skolan eller boendet. Vi har en tendens att informera
mindre och mindre ju längre ner vi kommer hierarkiskt. Som en personal sa: ”Det går prestige i det här och vi har tidsbrist. Vi hinner inte med
informationsmöten eller att planera verksamheten tillsammans. En personlig assistent vet inget och ska inget veta, psykologen och doktorn
som knappt träffar pojken vet allt.”
Rimligtvis innebär det här att det finns en risk att den dagliga verksamheten sker lite planlöst och att till exempel restriktioner permanentas. Det finns ingen strävan mot att successivt utöka möjligheten för
Oskar och Lisa att, med stöd utifrån, kunna utveckla sin relation som
trots allt inte kan karakteriseras som enbart destruktiv och farlig. Frågan kvarstår vad Oskar och Lisa går vidare i livet med för erfarenheter
och förväntningar. Kommer Lisa om hon råkar illa ut igen att berätta
för någon som hon litar på? Kommer Oskar någonsin igen få chansen
att långsamt bygga upp en relation i samspel med en partner och lära
sig vad han själv föredrar och hur han ska kunna agera på ett ansvarsfullt och empatiskt sätt gentemot sin partner till bådas glädje?
Genom kontinuerliga samtal med ungdomarna där vi lyssnar till dem
och deras motiv kan vi bekräfta dem och stödja dem i resonemang kring
svåra frågor, som till exempel att bedöma sin lämplighet som förälder.
(Läs mer om anmälningsplikten i Socialtjänstlagen i bilaga tre, sidan .)

RÄTTEN ATT FÅ BESTÄMMA SJÄLV
Slutsatsen för mig blir att det enda rimliga vi kan göra är att samverka
över myndighetsgränser och vara tydliga mot ungdomarna själva och
deras familjer och nätverk. Dessa situationer är så komplicerade att vi
behöver samarbeta för att bäst kunna hjälpa. Vi måste tillstå att vi begår
misstag och gör felaktiga överväganden och att vi – hur vi än vänder och

Jag har medvetet tagit upp frågan om att vara myndig och om rätten att
få bestämma över sin egen sexualitet och flera tycker att det är problematiska dimensioner. När vi fyller  år är vi per definition vuxna. Vi får
rösta i allmänna val, ta körkort och dricka alkohol på vissa restauranger
och barer. Vi får inte köpa ut på Systemet men vi får köpa obegränsat
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med tobak och gå på alla filmer. Vi har full rättshandlingsförmåga, det
vill säga vi har rätt att själva till exempel köpa och sälja bilar och
bostäder och att sluta avtal. Personer med utvecklingsstörning blir
myndiga som alla andra vid  års ålder. De som har en god man har
också full rättshandlingsförmåga medan de som har en förvaltare kan ha
begränsad rättshandlingsförmåga, beroende på förvaltarens uppdrag.
Men hur hanteras friheten att själv få bestämma? Vad säger vi på
gruppbostaden för unga vuxna när en av de boende tar hem folköl och
kanske pornografi till sin egen lägenhet? Hur värderar vi förhållandet
mellan en pojke och en flicka som just fyllt  där han kanske är bullrig
och styr och ställer med alla. Flickan är mer tillbakadragen och tystlåten
och hon släpas runt på bilmässor och fotbollsderbyn. Vi vet att de har
ett sexualliv men upplever att det sker väldigt mycket på hans villkor
och är rädda för att hon far illa. När vi tar mod till oss att ifrågasätta
deras relation och kanske till och med påstå att han utnyttjar henne är
hon helt oförstående och vill absolut inte separera. ”Han är min kille.”
Vad ger oss då tolkningsföreträde? Med vilken rätt påstår vi oss veta vad
som är bra för andra som dessutom är  år fyllda och ska bestämma
själva men kanske inte riktigt ”vet sitt eget bästa”?

tveksamt sällskap och inte gjorde något. Vad händer
då? Vad kommer du att känna? Vad är ditt ansvar som
lärare och medmänniska?

SEXUALUNDERVISNING OCH LIVSKUNSKAP

Du arbetar som lärare i en gymnasiesärskola och i klassen
finns Jenny som ska fylla 18 om tre månader. En sen lördagseftermiddag är du med några vänner inne i Stockholm. Bakom scenen i Kungsträdgården ser du plötsligt
Jenny. Hon är påtagligt berusad och hon halsar ur en
starkölsburk. Hon är sminkad och håret är uppsatt i två
tofsar. Hon är fin och strålar på något sätt. Det är uppenbart att hon är tillsammans med en betydligt äldre man
som också är berusad. Stämningen är dock varm och de
har verkligen skoj. Du har aldrig sett henne se så glad ut.
Vad ska du göra? Gå fram och säga vadå? Ringa hennes föräldrar? Vad skulle du ha gjort om det inte handlade om en lätt utvecklingsstörd flicka? Om du nu inte
gör något och Jenny blir utsatt för övergrepp eller
kanske vinglar ut i trafiken och blir påkörd och det
sedan kommer fram att du såg henne full på stan i

Ett stort antal av dem jag talat med nämner hur svårt men viktigt det är
med sex- och samlevnadsundervisning för utvecklingsstörda. I kursplanerna för den obligatoriska särskolan finns följande mål för vad eleverna
ska ha uppnått då skolgången avslutas: ”Ha kunskaper om sexuallivets
biologi, preventiva metoder och sexuellt överförd smitta, kunna samtala
om sex och samlevnad och därvid visa respekt för andras ståndpunkter
och för olika samlevnadsformer.” (Se www.skolverket.se) Lärare berättar hur viktigt det är att undervisningen verkligen anpassas efter den
enskilda elevens behov, mognad och förmåga att tillgodogöra sig innehållet. Att avgöra vad som är ”lagom” eller ”rimligt” är komplicerat.
Man kan dessutom stöta på tveksamhet från föräldrar men även från
kollegor. Elever kan också upplevas som rädda eller generade i så hög
grad att det nästan känns som att pracka på någon något som han eller
hon inte mår bra av. Det är också tidskrävande och resursbrist är sorgligt nog en ständigt försvårande omständighet.
Områdena relationer, närhet och sexualitet har en tendens att
komma in i undervisningen under en avgränsad tidsperiod, till exempel
under en temavecka. Egentligen borde de här ämnena avhandlas om
och om igen under hela skoltiden. Alla växer och gör erfarenheter som
ger upphov till nya frågor som kräver nya svar.
Att vara annorlunda, och att kanske inte alltid förstå, innebär att alla
som möter dessa barn och ungdomar har ett särskilt ansvar. Jag menar
att vi dessutom måste utmana svåra frågor för att försöka förebygga att
barnen och ungdomarna far illa. Vi måste också inse att sexualitet är
något som finns inom alla och att det är en rättighet att få uttrycka sina
sexuella känslor. Vi ska naturligtvis reagera mot att någon till exempel
onanerar offentligt eller blottar sig. Men om vi sätter stopp för det här
icke önskvärda beteendet, som ändå är lustfyllt i en eller annan mening,
måste vi anstränga oss att visa på acceptabla alternativ och ha en tilllåtande attityd till intimitet och sexualitet.
En annan viktig anledning att tala om sex och samlevnad är att till-
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Dilemma att diskutera

gången till pornografi har ökat dramatiskt under senare år. Ett stort
antal av de tonårspojkar jag lärt känna har haft tillgång till porr på ett
eller annat sätt och vi behöver bemöta den bild av sexualiteten som förmedlas av tidningar och filmer. Det gäller också den bild av relationer
och sexualitet som presenteras i dokusåporna på tv som många av pojkarna tittar på och inspireras av.
Tonårstiden är en svår och dramatisk tid för många. Kroppens förändringar och ökande självständighet innebär att många på egen hand
söker information och svar på många av de stora frågor som nu naturligt väcks. Här är tyvärr pornografin och dokusåporna makalösa på att
ge just svar på frågor. Dessa ”svar” är naturligtvis skeva men jag tror att
få tonåringar som kommer i kontakt med pornografi granskar den kritiskt och ser dess absurda överdrifter. Nej, både den och dokusåporna
ger svar på för tonåringen avgörande frågor av typen:
■

Hur blir man ihop? Hur gör man? Hur fungerar tjejer och killar?

Om vi ska ta unga på allvar måste vi inse pornografins omfattning och
dess förnedrande karikeringar av båda könen och själva prestera motbilder genom god och lustfylld information.
Enkelt uttryckt handlar sex- och samlevnadsundervisning om två
dimensioner: biologi och psykologi. Den första aspekten är viktig och
intressant. Den andra är mer komplicerad och det är här vi måste lägga
ner det mesta av energin.
Det finns stor kunskap kring sexualitet och en mängd material har
tagits fram av bland annat Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU)
och Lafa, Landstinget förebygger aids. Lotta Löfgren-Mårtensons bok
() om anpassad sex- och samlevnadsundervisning för personer med
utvecklingsstörning har inspirerat mig mycket i mitt arbete. (Se sidan 
för fler tips.) En del av det material jag själv använt mig av i mitt arbete
på Pojkmottagningen finns beskrivet i bilaga ett (på sidan ).
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Pojkmottagningens arbete
med ungdomar med
utvecklingsstörning

Arbetet med barn och ungdomar med utvecklingsstörning är en utma-

ning. Jag får ofta tänka om och prova nya idéer. Jag använder mig av
några hållpunkter som är generella men sedan tar olikheterna vid.
■

■
■

■

■

Terapin är bara en del av helheten och jag måste känna till barnets
hela tillvaro och ha ett prestigelöst samarbete med andra viktiga personer och instanser.
Syftet med terapin är att lära ut något beständigt.
Målet är att öka förutsättningen för mina klienter att inte vare sig
begå eller råka ut för sexuella övergrepp.
Det är önskvärt att socialtjänsten leder arbetet och har helhetsperspektivet.
Tystnadsplikten får inte utgöra något hinder.

All behandling sker i ren öppenvård på vår lilla mottagning i centrala
Stockholm. Vi har inte vidtagit några speciella åtgärder för att anpassa
behandlingsrummen som är utrustade främst med tanke på små barn.
Det finns kritor, gott om papper, madrasser och kuddar. Det finns en
uppsjö mjuka djur, ett hockeyspel, en sandsäck med tillhörande boxhandskar samt två afrikanska djembetrummor, men det är flera år
sedan någon pojke använde sig av materialet. Nej, det är i två stolar,
snett mitt emot varandra, som arbetet sker, alternativt på mitt tjänsterum som är att betrakta som ett ordinärt arbetsrum med ett skrivbord,
en dator, telefon och en bokhylla samt två bekväma stolar som åtskiljs
av ett lägre bord. Jag har av flera skäl inga privata fotografier på min
familj och den personliga prägeln inskränker sig till två kartor över
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Rumänien och Bangladesh och en gammal akustisk gitarr. På mitt
tjänsterum har jag oftast med mig min hund som ligger och sover i sin
korg. Han hälsar på pojkarna men jag uppmanar dem att inte söka för
mycket kontakt med hunden.
Av de tiotalet pojkar som kommit till Pojkmottagningen är några förövare, några är offer och någon både och. De är samtliga puberterade tonåringar och har diagnosen lätt eller måttligt utvecklingsstörd. Några bor
hemma, några på särskilda elevhem eller paragraf -hem (mer eller
mindre slutna institutioner som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS).
Två av pojkarna är dömda för grova sexualbrott och i de andra fallen är
det ställt utom allt rimligt tvivel att anmälningsorsaken till Pojkmottagningen är riktig. Inget av offren har fullföljt en rättslig process.

BEHANDLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
”Jag ringer från ett utredningshem och vi har fått in en
pojke som under kort tid begått flera våldtäkter på
några minderåriga. Han har erkänt allt och är nu dömd
till vård inom socialtjänsten. Vi har tidigare arbetat
med unga förövare men det här är annorlunda. Han
kan inte skrivas in inom Statens institutionsstyrelse och
vi vet inte vad vi ska göra. Han har diagnosen lätt
utvecklingsstörd.”

Det första jag gör är att kalla till ett möte med den som ringer och att
uppmuntra henne eller honom att ta med nyckelpersoner. Jag poängterar att jag i nuläget enbart kan erbjuda ett orienterande samtal och alls
inte kan lova att Pojkmottagningen ska engagera sig. Jag ställer bland
annat frågor om följande:
■
■
■
■

Vilka har utrett pojken?
Vad visade utredningarna?
Har det hållits polisförhör?
Vad säger föräldrarna?

första mötet håller jag mig kring några allmänna frågeområden:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Hur upptäcktes det hela?
Vem har gjort vad med vem?
Lek eller övergrepp?
Egen utsatthet? Annan utsatthet?
Beskrivning av pojken. Vad fungerar bra/mindre bra?
Tidigare oro?
Förhållande till sin sexualitet, pornografi?
Hur har han tagit avslöjandet: förnekande, minimering?
Hur mår han nu?
Vet han om att vi har det här mötet?

Utifrån det som kommer fram och under förutsättning att framför allt
socialtjänsten kan tänka sig att verkligen stanna kvar i ärendet erbjuder
jag pojken att med hjälp av någon komma till Pojkmottagningen för tre
bedömningssamtal. Därefter har vi ett möte för att eventuellt utforma
ett behandlingskontrakt tillsammans där mitt bidrag utgör en del av det
stödpaket som pojken nu behöver.

BEDÖMNINGSSAMTAL
Det första samtalet är alltid lite spänt även för mig och jag kan naturligtvis inte föreställa mig hur svårt det måste kännas för en tonårspojke
som måste komma till ”det där Rädda Barnen” och träffa en total främling som vet en massa om allt ”skit” som har hänt. Av den anledningen
är jag mycket noggrann med att berätta ärligt om vad Pojkmottagningen är och summariskt återge vad jag hört och från vem. Jag är noga med
att inte värdera det som fel då jag i detta läge inte har en aning om vad
pojken tycker om det han gjorde alternativt blev utsatt för. Han kanske
tyckte att det var toppen eller har kanske ännu inte förstått vad som var
fel i det som hände, eller som Johan sa en gång: ”Jag kan inte säga för jag
kan inte sånt där, jag har inte de orden.”

Jag uppmuntrar också socialtjänsten att formulera en önskvärd målsättning för den behandlingsplan som kan komma att upprättas. Under det

– Jag heter alltså Olof och jag har arbetat många år här
på Rädda Barnen. Hit till det här rummet kommer det
nästan bara pojkar och många av dem har gjort något
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sexuellt mot någon annan. Jag har träffat mamma och
pappa och Karin från skolan och sedan har jag läst det
du berättade för Bosse som är polis. Om jag förstår det
rätt så har du gjort sexuella saker mot några flickor
som var små. Är det så?

Alternativt:
– Jag heter alltså Olof och jag har arbetat många år här
på Rädda Barnen. Hit till det här rummet kommer det
nästan bara pojkar och många av dem har råkat ut för
att någon gjort sexuella saker med dem. Jag har träffat
mamma och pappa och Marianne från gruppboendet
och sedan har jag läst det du berättade för Maria som
är polis. Om jag förstår det rätt så var det någon som
gjorde saker med din snopp? Är det så?

Hitintills har den här tydliga och ärliga öppningen fungerat väl och det
är ovanligt att pojken nu är tyst eller förnekar. Han kanske nickar eller
blir högröd i ansiktet. Han kanske skojar till det eller överdriver väldigt.
Någon har börjat gråta. Oavsett reaktionen så kan jag nu delvis lämna
vad andra har sagt eller skrivit och be pojken berätta själv. Vad jag får
fram varierar naturligtvis men jag tänker att vi från och med detta tillfälle åtminstone är överens om varför vi träffas.
Egentligen handlar de här tre mötena om att ta reda på om jag och
pojken kan upprätta något slags embryo till ett gott och tryggt arbetsklimat i rummet.
■
■
■
■

■

■

Kommer han i tid?
Kan han sitta någorlunda stilla i rummet?
Kan jag bryta och styra samtalet?
Kan jag få honom att berätta om sig själv? Var han bor, vilken skola
han går i, om han åker taxi eller tunnelbana dit. Favoritfilm, namn på
föräldrar, syskon, favoritmat. Coca cola eller Fanta?
Förstår jag någorlunda vad han säger och han vad jag menar när jag
ställer mina frågor?
Hittar vi ögonblick av samförstånd? Det kan vara något trivialt som
att vi båda håller på AIK eller Djurgården.
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■

■

Hittar vi något trevligt att göra tillsammans? Spela kort, leka sten, sax
och påse.
Vill han komma tillbaka?

Om jag tycker att det känns någorlunda lugnt i rummet, om vi kan –
även om det kan vara knapphändigt – kommunicera med varandra, om
jag kan skönja en viss nyfikenhet, då formulerar jag ett tydligt kontrakt
som omfattar regelbundna möten med tydliga tider. Jag gör klart att det
inte kommer att bli helt regelbundet eftersom jag reser en del i jobbet
men vi kommer att ses ungefär en gång i veckan. Hur länge är svårt att
säga men minst en termin. Jag säger till alla inblandade att jag förutsätter att vi alla är noggranna med tiderna och att vi även redan nu bokar
in nästa samverkansträff med de andra som är viktiga för pojken. Det
kan vara så att tonåringen själv alltid ska vara med vid dessa samverkansträffar för att inte tro och tänka att vi talar bakom ryggen på
honom, men det kan även vara så att vi professionella eller för den delen
föräldrarna gör bedömningen att det inte tillför något om pojken själv är
med. Däremot är det givet att saker som sägs under våra samverkansträffar
kan komma att tas upp direkt med pojken men då måste vi vara noga
med att informera om vad som ligger bakom det vi föreslår. Känsliga
detaljer som vi talar om i terapin tas aldrig någonsin upp. Skälet till att
inte ha samverkansträffar i smyg är att göra det tydligt för ungdomen att
vi alla vet kärnproblemet och att vi alla vill hjälpa till; att vi alla tycker
att det är viktigt att lära sig något, komma vidare.

ETT SÄTT ATT FÖRHÅLLA SIG
De pojkar jag arbetat med har utmanat mig och jag ser min roll som
psykoterapeut för pojkarna som väsensskild jämfört med när jag möter
”vanliga” barn och ungdomar. Däremot tycker jag att syftet är detsamma: Att skapa en bärande relation som för pojken blir trygg, meningsfull och hoppfull såtillvida att han känner att det ger honom något att
komma till Rädda Barnen. Det är inte vare sig enkelt eller bara roligt då
vi på olika sätt kommer att närma oss svåra erfarenheter och kanske
viktiga misslyckanden. För att uppnå den här närheten tror jag att den
enda vägen går via mitt uppriktiga intresse. Pojken ska känna att jag när
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vi ses är genuint intresserad av just honom. Jag är aktiv och försöker
vara så koncentrerad som möjligt. Arbetet går ut på att vi ska stöta och
blöta tankar och känslor i bearbetande syfte, men dessutom handlar det
om att lära sig saker. Jag anser att jag har ett utvidgat ”ansvar” för innehållet i terapin som blir tydligt pedagogiskt till sin natur. Jag måste lyfta
fram perspektiven rätt och fel, ordet samtycke och regler och skyldigheter. Men även visa på möjligheter och påpeka vad som är normalt och
tillåtet, till exempel onani som dock måste ske på ett sådant sätt att det
inte kränker någon, varken omgivningen eller pojken själv. Här finns ett
dilemma eftersom min egen moral och mina värderingar blir styrande.
Därför är det viktigt att jag försöker vara självkritisk och utmana mina
egna fördomar. Jag har i den här utvecklingsprocessen haft ovärderligt
stöd av mina nära arbetskamrater på Pojkmottagningen.
Jag utgår från att jag som behandlare måste anstränga mig i att vara
tydlig och kontinuerligt försöka stämma av om pojken förstått vad jag
menar. Jag måste ge övertydliga exempel, kanske utveckla eller anamma
tidigare etablerade symboler/tecken som jag får kännedom om via dem
som känner barnet bäst.
För övrigt tänker jag att den utvecklingsstörde har stor potential att
ta till sig mitt budskap. Det är inte hans skyldighet att begripa vad jag
avser utan min plikt att anpassa mig efter hans förmåga att förstå och
integrera. Jag tänker mig jämförelsen med ett hörselskadat barn där jag
och alla andra självfallet anpassar oss och aldrig någonsin skulle förvänta oss plötslig hörsel. Centralt i behandlingen är att försöka överbrygga vad pojken inte förstår och att lära honom rätt och fel, bra och
dåligt men att han i sig är helt ok.

BUSA-MODELLEN
Den så kallade Busa-modellen, som vi länge använt oss av på Pojkmottagningen, fungerar oftast även i behandlingen av utvecklingsstörda
som utsatts för sexuella övergrepp. Busa-modellen finns utförligt
beskriven i boken Pojkmottagningen (). Med utgångspunkt i skisser,
frågor och bilder har pojkarna arbetat mer eller mindre med de fyra
dimensionerna:
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■
■
■

Beskriva övergreppen
Uttrycka tankar och känslor
Säga nej
Acceptera/försonas med att det har hänt

Beskriva övergreppen. Uttrycka tankar och känslor

Jag är övertygad om att det är viktigt för oss alla att prata, att berätta för
någon som är trygg om svåra saker vi upplevt. Det här kan tyckas vara
en självklar dimension och vi kan bara gå till oss själva och tänka hur vi
skulle hantera till exempel en trafikolycka. Vanligtvis skulle vi när vi fått
en aning perspektiv på det inträffade vilja berätta för någon som står oss
nära. När det gäller sexuella övergrepp finns en tendens att vi distanserar oss och inte direkt vågar benämna vad som hänt. ”Det är ju förfärligt
det där som hände.” Det finns då en risk att offret själv känner att ingen
vill dela det här som ändå var speciellt och som envist sitter kvar i minnet. Det är bra att få berätta för någon som kan bevara det som sägs men
även kommentera uppmuntrande och bekräfta att deras roll är just
offrets även om de själva plågas av tanken att det var deras eget fel.
– Det var på behandlingshemmet när jag var kanske .
– Vad hände, var var ni någonstans?
– Vi var i bastun efter en fotbollsmatch. Två äldre killar sa åt mig att ta
av mig handduken.
– Vad hände sedan?
– De snuskade sig med mig och jag slickade på deras snoppar.
– Ville du det?
– Nej, men jag ville vara deras kompis.
– Hur kändes det?
– Det var äckligt och bögigt.
– Tvingade de dig?
– Nej, men jag ville inte.
– Sa du det?
– Nej, men jag ville inte.
– Du var mindre än de och du ville egentligen inte. Det är ibland svårt
att säga något om man är mindre. Jag kan förstå att du gjorde det och
du hade aldrig kommit på att ni skulle göra så. Var du rädd för dem?
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– Ja, de var större och slog mig ibland.
– Vet du Sebastian, då tycker jag att de på sätt och vis tvingade dig och
det var absolut inte ditt fel.

Det är viktigt att inte värja sig för de svåra frågorna och att tillåta pojken att ha ytterst ambivalenta känslor och tankar kring vad som hände.
Tillåta pojken att även tala om goda dimensioner av relationen om det
nu fanns, men även naturligtvis uttrycka all besvikelse och ledsenhet.

Ett annat exempel:
Säga nej

– Jag sprang där ganska ofta och han var snäll också. Det var ofta andra
barn där med.
– Var var det någonstans?
– I huset bakom Konsum.
– Vad hette han?
– Lars.
– Vad gjorde du där?
– Jag fick godis och han hade ett tv-spel. Sedan bjöd han mig på sprit
och öl.
– Hur smakade det?
– Äckligt, men det var kul. Jag rökte också. Sedan tittade vi på film och
jag fick låna hans mobiltelefon.
– Vad var det för filmer?
– Barnförbjudna som jag aldrig skulle få se hemma.
– Vad hände mer?
– Sedan höll han på med mig men då hade de andra gått. Han tog på
min snopp och ville att jag skulle göra som på en porrfilm. Det blev
mer och mer.
– Hur många gånger var du där?
– Tio kanske.
– Tog han på dig med?
– Ja, och det var äckligt.
– Fick du stånd?
– Ja, kanske det, lite.
– Jag förstår att du fick det och jag kan tänka mig att det blev lite konstigt för dig men det är helt normalt. Du är  år nu och vet ju ganska
mycket om sex och sånt. Jag vet att du inte ville att ni skulle hålla på
med sex. Du fick stånd men din snopp känner ju inte skillnad på om
det är en bra eller dålig hand som tar i den. Jag förstår att du sprang
där ofta. Du kände säkert både bra och dåligt att vara där. Du var liten
och han stor och det var han som ville göra allt det där sexet.

Att en gång få sina gränser kränkta kan innebära att man utsätter sig för
farliga eller olyckliga situationer igen. En meningsfull arbetsuppgift är
att prata om bra och dåliga situationer. Farliga eller trygga platser. Snälla eller dumma människor. Jag lägger ner stor möda på att försöka reda
klarhet i hur pojken själv ser på rätt och fel. Hur han tänker kring farliga situationer. Jag försöker ge ordet privat en omfattande mening. När
ska man säga nej? Hur ska man skydda sig? Om någon gör något som är
fel, vem ska man då prata med? Är låret mer privat än knät? Om jag är
på Gröna Lund och tappar bort min lärare – vem ska jag då be om
hjälp?
Kort sagt handlar den här dimensionen om att vara rädd om sig.
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–
–
–
–

Ska man cykla utan hjälm?
Nej, då kan man slå sig.
Ska man följa med någon man inte känner mycket?
Nej, då kan man få stryk.

Acceptera/försonas med att det har hänt

Om vi tillsammans i lugn och ro kan gå igenom det som har hänt och
härigenom dämpa skam och skuldkänslor som tynger barnet kan pojken närma sig ett försonande tillstånd. Försoning infinner sig inte bara
helt plötsligt. Det är något som sakta växer fram om pojken får prata om
det han har varit med om och kan ta till sig att ansvaret var någon
annans. Det är viktigt att barnet, så långt det är möjligt, förstår vad det
är som har hänt och vad som var fel.
Behandlingen innebär förhoppningsvis också att barnets nära
omgivning försonas med det som har hänt. De behöver kunna lämna
det som hänt bakom sig och inte primärt se barnet som ett offer. Problemet är inte löst men förutsättningarna är bättre för mindre lidande.
Man glömmer aldrig ett sexualbrott men man kan leva vidare trots att

det har hänt. När barnet och dess nära omgivning med tiden mår bättre
så har någon sorts försoning infunnit sig.
– Inte bra det där.
– Nej, det var nog inte det. Men vad kunde du göra?
– Jag ville inte, men det ville han och jag är bra. Han är dum och får inte
göra så med barn. Då kommer polisen och han åker in i fängelset.

ETT SÄTT ATT SAMTALA
Av en tillfällighet stötte jag för några år sedan på en struktur som med
fördel kan användas i arbetet med utvecklingsstörda. En god vän, Åke
Larsson, som har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete med krävande
barn beskrev den enkla modellen för mig.

Johan kom alltså en dag och sa att han saknade alla orden. Han kunde
inte berätta om det han gjort som var fel. Han sa att han ville men han
kunde bara inte. Jag hade tidigare noterat att han märkbart förändrades
när jag konfronterade honom med de våldtäkter han begått. Han
började stamma, pratade otydligare än vanligt och blev påtagligt generad eller skamsen. På samma sätt föll han undan när vi kom in på att
han själv ofta blev kränkt av äldre pojkar, att han under den tid han gick
i integrerad klass mobbades av många i klassen. Det var ett svårt läge för
Johan som uppenbarligen ville prata om vad han upplevt men som
tyckte mina frågor var plågsamma. Med ett vanligt pappersark och en
penna kunde samtalet fortsätta mindre smärtsamt. På en lapp skrev han:

Läge

Ensam med Karin, vi lekte
Situation

Vad hände?
Beteende

Brottades och jag blev kåt. Det blev våldtäkt

Hur blev det?
Konsekvens

Jag har transformerat den till ett för barn och ungdomar tydligare språk:
Läge
‚
Vad hände?
‚

Polisen, tvingades flytta, måste gå till Röda Barnen
Två år senare har han kommit en bra bit på väg. Han har nu en flickvän
och pratar mycket om hur svårt han tycker att det är. Han är blyg men
kär och vill så mycket men det är svårt då han känner sig påpassad av
personalen. Han rodnar igen men jag vet att de två har en bra, trevande
relation. Personalen som jag samarbetar med har även gjort bedömningen att flickvännen är kavat och att hon skulle säga ifrån om hon for
illa på något sätt. Det unga paret träffar varje vecka en klok och omtänksam lärare för att tala om förhållandet. De sitter ner totalt tjugo minuter, varav några minuter enskilt med läraren som sedan fungerar som en
”brygga” mellan ungdomarna.
Vi återvänder till samma modell som vi använde två år tidigare och
skillnaden blir tydlig och förhoppningsvis värdefull. Johan ser nu bok-

Hur blev det?
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stavligt talat svart på vitt skillnaden. Då var det fel och eländigt, nu är
det rätt och toppen. Skillnaden mellan övergrepp och samtycke är
uppenbar och jag uppfattar triumf i den här pojken som när han kom
var som en spillra. På den nya lappen skriver han:

Läge

Ensam på rummet med flickvän

Vad hände?

Vi pussas och jag får ta henne på brösten

Hur blev det?

Mycket bra förhållande, kanske sex sedan längre fram i framtiden

ATT AVSLUTA ELLER INTE?
Det finns en tradition inom psykoterapeutisk behandling att den ska ha
ett tydligt slut. När det gäller personer med utvecklingsstörning är det
många med mig som poängterar större flexibilitet.
Jag tänker på en pojke som jag träffade indirekt via handledning. Det
var en pojke med måttlig utvecklingsstörning som blivit utsatt både för
mobbning och sexuella övergrepp. Han hade dessutom begått ett antal
övergrepp på mindre barn i grannskapet. Hans terapeut utvecklade ett
eget system med rätt- och felkort samt avslutade varje session med ett
parti vanligt kortspel och avskedsmantrat: Inte sex med barn. De arbetade intensivt under en termin men avslutade inte kontakten utan fortsatte träffas en gång per termin för att påminna, återvända till både rättoch felkorten, spelkorten och ”mantrat”. Alla i pojkens nära omgivning
upplevde initiativet som meningsfullt. I mitt direkta arbete med pojkarna planerar jag konsekvent för långa uppföljningar då min ambition
är att finnas kvar som en påminnare som bryr sig och hjälper till.
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ARBETET I PRAKTIKEN – TOBIAS
Tobias kom till mig via sin LSS-handläggare som hört talas om att Pojkmottagningen tog emot utvecklingsstörda ungdomar med sexuella
beteendeproblem. Han kom första gången med båda sina föräldrar. Vi
hade då haft ett första möte utan honom där följande beskrevs för mig
och det rådde inte några tvivel om att det som sades verkligen överensstämde med verkligheten. Med på det mötet var hans föräldrar, LSShandläggaren, hans klassföreståndare och hans personliga assistent.
Tobias är  år gammal och har Downs syndrom. Hans utvecklingsstörning är måttlig. Han har ett verbalt språk men det är uppenbart att
han inte alltid förstår vad omgivningen menar och det är vanligt att han
själv säger saker som är svårbegripliga. Han kan säga saker som stämmer men även svara eller påstå saker för att omgivningen ska bli nöjd,
tro att han är ”med”.
Han är yngst av tre syskon och bor med båda sina föräldrar. Hans
äldre syskon är utflugna i arbete och studier men familjen träffas ofta
och då även med etablerade pojk/flickvänner.
Tobias har sedan han var  år uppvisat ett särskilt intresse för sex
och med jämna mellanrum agerat på ett felaktigt sätt. Han har länge
haft ett grovt sexuellt språk. Han har blottat sig för äldre kvinnor ett
flertal gånger och vid minst två tillfällen gett sig på en jämnårig pojke
och tilltvingat sig sex. Tobias har på grund av det han gjort omplacerats
i en liten klass.
Tobias beskrivs som väldigt snäll och omtänksam men han kan
dominera och provocerar ibland. Han kan tjata och vara närgången.
Han har flera gånger varit uppenbart förälskad i kvinnlig personal och
då varit mycket grov i sitt språk. Hans mamma är besvärad av att han
inte klarar av närheten till henne. När hon ger sin son en kram känner
hon att det blir obehagligt laddat och han har försökt ta på henne på ett
otillbörligt sätt. Han tar avvisningen men är högröd i ansiktet och
mycket förtjust i situationen. Den här starkt lustfyllda laddningen är
enerverande och accelererar snarare än avtar. Liknande beskrivningar
ges av kvinnlig personal som är mycket med Tobias både i skolan och på
fritids.
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Bedömningssamtalen

Tobias är nyfiken och jag tycker snart mycket om honom. Små detaljer
tilltalar mig. Han är rar, omtänksam, hel och ren. Vi får bra kontakt med
varandra och det som blir vår gemensamma plattform är musik som
intresserar oss båda mycket. Han har med sig delar av sin skivsamling
och en bärbar cd-spelare och han låter mig lyssna. Han bär en hel del
rockattribut som läderarmband och t-shirts med kända rockgruppers
namn. Samtidigt föredrar han svensk dansbandsmusik. Jag får tillåtelse
av honom att se i hans skolväska och självfallet får jag nu veta mycket
om honom. Han bär med sig en mängd veckotidningar och han visar
mig gärna vad han finner vara särskilt intressant i dem. Några manliga
svenska skådespelare, huvudpersonerna i de mest kända dokusåporna
och så vidare. Han visar mig även sitt ”arbete” som består i att skriva av
slumpmässigt valda delar av Gula sidorna.
På min direkta fråga varför han och jag träffas svarar han: ”Vi ska
prata om sex.” Sex, förstår jag, är för Tobias allt som har med sexuella
ord att göra. Han säger att han inte får säga ”fula” ord men gör det ändå.
Det är uppenbart att han inte riktigt förstår innebörden av allt han
säger. Han är till exempel helt ovetande om vad en graviditet är. Han
säger själv att han är gravid och att han ska ha barn snart.
Jag frågar om han har haft eller gjort sexuella saker någon gång och
då nämner han de två övergreppen tydligt. Jag får känslan av att han
verkligen förstår att det var fel och att han inte får göra så igen, men han
säger ändå att han vill göra det igen och att det var kul och skönt.
Han sitter still och är koncentrerad under våra tre samtal och vill
gärna komma tillbaka igen. Efter det andra samtalet kramar han mig
hårt och överraskande i väntrummet.
Behandlingskontraktet

Vid ett nytt möte med hans föräldrar och hans klassföreståndare föreslår jag att han ska komma regelbundet till Pojkmottagningen. Jag vädjar till samtliga om stor öppenhet och att jag behöver allas stöd i mitt
arbete. Om Tobias misslyckas med att hålla sina gränser så vill jag veta
det. Jag gör bedömningen att han både kan och vill lära sig och att en
god förutsättning är att han verkar vara intresserad av vad jag säger. Jag
bedömer också att han verkligen försöker vara ärlig och anstränger sig i
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att både förstå och ta till sig det jag hitintills sagt. Vi börjar omgående
och tills vidare vill jag att han kommer med följeslagare.
Mina mål

Jag vill hitta ingångar till Tobias där jag så långt det är möjligt kan lära
honom sätta gränser. Vad är tillåtet och inte? Rätt och fel? Jag vill uppmuntra honom att söka sig till andra men då inte forcerat. Jag vill få
honom att se och förstå att hans gränslöshet kan vara farlig för andra
och för honom själv. Jag vill uppmuntra honom att se och förstå hur
hans sätt gentemot till exempel den kvinnliga personalen måste ändras
eftersom han annars riskerar att förlora möjligheten att gå kvar på skolan som han gillar och är stolt över. Dessutom vill jag självklart få
honom att förstå att han har en sexualitet som är god och lustfylld och
att han har rätt till stöd i att finna ett sunt utlopp för den.
Papper och penna, kritor och tusch

Tidigt inser jag att jag måste vara ytterst följsam och verkligen använda
all min fantasi och kreativitet för att nå Tobias. Mitt första initiativ blir
att konsekvent använda papper och penna i vårt arbete. Tobias får ett
eget block där jag och han skriver ner vad vi pratar om. Blocket förvaras
i mitt rum och Tobias lär sig snabbt var det finns och det dröjer inte
många gånger förrän han själv varje gång tar fram blocket.
Enkla skisser blir värdefulla redskap att hjälpa Tobias berätta. En
naiv streckskiss över hans skola och en korridor var ytterst behjälplig
när han i samtalet närmade sig den toalett där han begick ett av övergreppen. Skissen växer fram och det är viktigt att den och allt annat
bevaras i blocket. Jag tror att han uppfattar vårt arbete som viktigt eftersom jag vill behålla allt även om det kan tyckas vara en enkel kladdig
skiss. Det finns också ett stort värde i att återvända till materialet. Det är
en hjälp för oss båda att minnas vad vi gjort, och Tobias lär sig förhoppningsvis långsamt både att förstå och utveckla strategier för att inte
göra bort sig igen.
Skolkataloger

De flesta barn och ungdomar har tillgång till skolkataloger och jag har
goda erfarenheter av att använda dem i arbetet. Exempelvis har jag och
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Tobias med hjälp av såväl nya som äldre kataloger kunnat prata om hur
man växer, blir större, att kroppen förändras. Dessutom har vi konkret
kunnat peka på en del av de barn/ungdomar som råkat illa ut på grund
av Tobias. Det visar sig dessutom att han själv blivit kränkt av vissa och
det här ”kommer han på” när vi bläddrar. En annan dimension som
kommit fram och som känns väsentlig är Tobias faktiska funktionshinder. I hans skola finns andra barn och ungdomar med Downs syndrom
utspridda i olika klasser och det är under vårt arbete som Tobias faktiskt
för första gången enligt föräldrarna dels kan hålla med om att han inte
är som alla andra, dels kan benämna det han länge vetat om men inte
vill veta av. Tystnaden i rummet blev väldig när han för första gången
kunde säga att han är bedrövad och arg över sitt ofrånkomliga handikapp.

andra har rätt till särskilt stöd och särskild träning för att de förhoppningsvis ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Han kan inte
förstå det han borde och skulden är följaktligen inte hans.
Hur kan han glömma allt?

Tobias personliga assistent kommer till ett av våra samverkansmöten
och är trött och uppgiven. Vi har haft sex veckors uppehåll i terapin
under sommaren. Nu har skolan startat igen och han är på henne ständigt och pratar sex oavbrutet. Han skriver kärleksbrev och kränker
henne öppet. Eva säger att han verkar ha glömt allt vi talat om och undrar hur vi ska påminna honom eller snarare vara så tydliga att han själv
integrerar rätt och fel och hittar andra vettiga sätt att uttrycka sig. Hur
ska vi få till att han själv ser vinster i att sluta agera på ett hopplöst sätt?

”Uselt”

Tobias kommer som vanligt i god tid till mottagningen och han pratar
mycket och högt med vår assistent Laijla som med sitt vänliga bemötande har god inverkan på pojkarna. Han förser sig med flera tidningar
som han tar med sig in på mitt rum. Han får bläddra och när jag frågar
så visar han mig några sidor som han är särskilt intresserad av. Det visar
sig vara ett reportage kring dokusåpan Farmen där Janne visar sig
naken. Tobias förstår inte varför han får göra det hur som helst. Det är
en svår fråga som jag inte har något egentligt svar på. Han berättar
sedan vidare om tv och att han sett mig av en händelse i Utbildningsradions program ”Om barn”.

TECKNADE BILDER – EN HJÄLP I ARBETET

Det finns inte så mycket att säga. Det är dock viktigt att det kommer
upp. För mig är funktionshindret främst ett argument för att Tobias och

Bakslaget med Tobias driver mig att försöka hitta nya sätt att arbeta med
utvecklingsstörda ungdomar.
Bente Vaeren, en norsk specialpedagog och sexolog, har under lång
tid arbetat med vuxna utvecklingsstörda och hon använder sig bland
annat av bilder i arbetet. Det är situationer som är övertydliga och där
man ser hur någon agerar fel. Jag använder mig lite trevande av hennes
svartvita bilder som jag kopierat men Tobias är helt ointresserad. Jag
söker efter mer tydliga bilder men hittar ingenting som jag tror på. Jag
försöker själv att teckna men det blir uselt! Jag tar efter en tid kontakt
med en illustratör, Per Gustavsson, som på ett märkligt sätt enkelt lyckas teckna ner det jag söker efter. Fina och tydliga pedagogiska bilder som
kan hjälpa Tobias att förstå. Jag beställer ett antal serier som känns viktiga inte bara för Tobias men han är faktiskt referensramen för utvecklingsarbetet.
Många av bilderna föreställer barn och ungdomar med Downs
syndrom och det beror på att det har framstått som det tydligaste sättet
att visa att personerna på bilden har en utvecklingsstörning. Min förhoppning är att ungdomarna jag jobbar med lättare ska känna igen sig
i de här bilderna. Vi har dock också tagit fram alternativa bilder på ungdomar utan Downs syndrom. Alla bilder presenteras på sidan ‒.
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–
–
–
–
–
–

Hur tänker du då när du ser mig på tv?
Han känner jag, tänkte jag då och du är väl en kändis Olof?
Jag vet inte, men vad tyckte du om det jag sa?
Uselt. (ler med hela ansiktet)
Programmet då?
Uselt det med. (skrattar men blir allvarlig) Downs syndrom är också
uselt. Det gör att allting blir fel och att ingen vill vara med mig. Jag
vill bestämma själv men får inte det och det är uselt.

Blottning

Tobias har flera gånger blottat sig för såväl andra utvecklingsstörda som
för vem som helst på tunnelbanan. Han har själv sagt att det börjar klia
och då måste han bara ta fram snoppen. Han har kanske aldrig tänkt på
hur andra uppfattar det hela.

Jag hade tidigare visat en bild som föreställer hur vi åldras. Tanken var
att visa skillnaden mellan liten och stor, visa hur våra kroppar förändras. Ledande förvisso, men ändå som ett sätt att visa skillnaden mellan
ett barn och en vuxen och där en liten inte kan hävda sig mot någon
som är större och starkare. Dessutom försökte jag föra in det uppenbara
perspektivet att ett barn som inte puberterat inte är moget för att ha
intim sexuell kontakt med någon som tydligt utvecklats. Det här föranleddes av att Tobias ibland lekt väldigt närgånget med mindre barn och
att det fanns en rädsla för att han skulle kunna vara sexuellt gränsöverskridande i leken.
När nu bilden föreställde en pojke med Downs syndrom så reagerade Tobias annorlunda. Till synes glatt igenkännande sade han
”Downs syndrom!”. Det verkade som om bilden plötsligt gjorde att han
förstod på ett nytt sätt.
Ett generellt dilemma är att jag inte helt vet hur mycket han förstår
och integrerar av arbetet men jag uppfattar att hans intresse är väsentligt större tack vare bilderna. Jag hoppas och tror att han tänker att det
här faktiskt handlar om honom.
Jag kommer att presentera bildmaterialet med ett flertal exempel på
hur Tobias och jag använt det tillsammans.
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Här är det verkligen både roligt och kanske pirrigt för pojken men vad
tänker de andra? Vad tycker de andra om pojken som blottar sig? Vad
känner de? Tänker de likadant?
Ett sätt att tydligt jobba med aspekten konsekvenser av eget beteende är att ställa resonemangen:
■ Blir det här kul, skönt, spännande, roligt?
mot:
■ Blir det här bra för mig sedan?

Många av oss följer någon sorts lustprincip i livet. Vi gör det vi vill i så
hög utsträckning som möjligt, men vi är också medvetna om att vi
måste ta hänsyn till andra. Om vi bara har  kronor kvar på kontot
och behöver handla mat till familjen är det dumt att gå och köpa ett par
solglasögon för pengarna. Det är roligt och tillfredsställande på kort
sikt, men blir det bra sedan när vi inte har några pengar kvar och inte
kan handla någon mat?
Samma resonemang kan jag föra med killen som blottar sig. Det är
skönt för honom att onanera men blir det bra för honom sedan om han
gör det offentligt?
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Övergrepp

Tobias har begått övergrepp men även som jag ser det blivit utsatt. Inte
för sexuella övergrepp men för ensamhet och utanförskap. Han har
känt sig icke önskvärd och då blivit arg, besviken och ledsen. De klara
sexualbrott han begått har för honom varit oklara. Han har utnyttjat
någon som var svagare än honom men inte riktigt förstått vad det innebar för den andre. Hans idé om vad som händer om han blottar sig i
tunnelbanan var tidigare så här:
–
–
–
–
–

Polisen kommer.
Vad händer sedan?
Polisen tar alla tjejerna.
Vad händer sedan?
Polisen kör hem dem till mig…

Han hade alltså begått några övergrepp men egentligen inte förlorat så
mycket på det. Många hade talat med honom om saken men egentligen
kanske han inte riktigt förstod att det var fel och farligt. Det hade ju
varit så lustfyllt och spännande…
Den här serien är tänkt att tydligt visa vad som sker om någon gör
något mot den andres vilja.

Hur har ungdomarna på bänken det? Vad tänker de på? Hur mår de?
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Vad händer här? Här kan man tala om att han är arg, kanske stark och
att hon verkar rädd. Verkar hon tycka om honom just nu? Nej, kanske
gjorde hon det innan men hur blir det med det om han gör så här med
henne?

Det fortsätter och vad händer nu? Hur är han nu och hur känner hon?
Vem kommer? Vad gör hon? Hur är hon? Vad håller hon i handen? Gör
någon fel? Gör någon rätt? Vad heter det han gör?
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Nu kommer några andra och vad gör de och varför? Vad händer sedan
med pojken? Flickan? Tanten? Hur mår personerna på bilden? Gör polisen rätt eller fel?

Vem sitter här? Hur har han det? Vad tänker hans kompisar eller brorsa?
Vad tycker han om sig själv?
Samtycke

Samtycke är ett svårt och centralt begrepp som är viktigt både att förstå
och att efterleva. Kortfattat kan sägas att om vi alla lever efter begreppet
så blir allting väsentligt bättre.
En pojke skrev på ett papper att samtycke betyder att man får ha sex.
Det visade sig att han näst intill generellt alltid tänkte att den andre ville
samma sak som han oavsett vad det handlade om. I arbetet med honom
var det viktigt att visa vad samtycke betyder. Jag använde följande bildserie för att diskutera begreppet med honom. Efter att vi arbetat med
bilderna flera gånger så sa han: ”Samtycke betyder att man vill samma
sak.”

Vad händer här? Hur har hon det? Vad tänker hon på? Vad tänker hon
om pojken? Tror du att hon kommer att tänka mycket på det här?
När då?
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Vad händer här? Vilka är de på bänken? Vad heter de? Hur gamla är de?
Hur har de det? Hur mår de?

Vad händer här? Hur verkar de ha det? Är det rätt att göra så? Måste
man ligga med varandra om man tycker om varandra? Om den ena inte
vill? Hur ska man veta att det är rätt? Ska man fråga? Vad ska man tänka
på? Ligger alla med varandra som är ihop? Vad heter det de gör? Har du
några frågor om sex? Vilka ord kan du? Skriv ner dem så frågar jag vad
de betyder.
När jag talar om samlag med pojkarna tar jag också upp hur viktigt
det är att använda kondom för att skydda sig från oönskade graviditeter
och veneriska sjukdomar. I bildmaterialet som hör till boken finns en
bild som visar hur man trär på en kondom. Den är viktig av två skäl: bilden visar hur man gör, men den är också bejakande i sig. Genom att visa
bilden talar jag om att sex är ok.

Vad händer här? Var är de nu? Hur mår de? Är det ok att göra så här?
Med vem i så fall? Hur ska man veta om det är ok?
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Bilderna kan användas i annorlunda ordning beroende på vem man
försöker hjälpa. De kan generera ett obegränsat antal frågor. Jag låter
pojkarna skriva på bilden om de vill. De kan skriva dit namn eller göra
ändringar och lägga till. Jag kan själv skriva dit något. De får undersöka
bilden noga. Jag har även gett alla bilderna till en pojke som själv skapar
händelseförloppet, ordningen. Han gör en film.
Jag har inte provat men jag kan tänka mig att bilderna skulle kunna
vara användbara i samtal med utvecklingsstörda ungdomar som är tillsammans med varandra som stöd och vägledning.
Ensamhet

Vad gör de nu? Var är de? Vad kan man göra mera när man är tillsammans? Man måste inte ha sex för att man är ihop. Man kanske inte vill
eller vågar eller den andre kanske inte vill eller vågar. Man kan vara
kompisar utan att ha sex.

Det finns andra aspekter av livet som är viktiga och kanske särskilt viktiga för dem som inte blir tillsammans med någon. Och även om man
är ihop med någon och förhoppningsvis lever ett rikt liv som självklart
innefattar ett sexualliv så tror jag att ensamheten bör tas upp som både
tema och realitet. Vi talar om sex- och samlevnadsundervisning som
förutsätter tvåsamhet men vi vet att ensamheten kan vara det enda som
står till buds för många. Hur känns det att vara ensam? Vad kan man
ändå göra? Vad vill man kanske göra när man är själv även om man har
en tjej eller kille?

Vad gör de? Hur gamla tror du att de är? Hur har de det?
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Onani

I de intervjuer jag gjort samt ur mina erfarenheter från olika handledningsgrupper landar ofta samtal om onani i ett slags tabubelagt
vakuum. En av dem jag pratade med sa:

Vad händer här då? Hur mår de? Hur gamla är de?

Det är svårt att tala om det även om jag vet att det är
så naturligt och självklart. Antagligen beror det på att
gränsen för mitt eget privata rum utmanas. Om jag
säger att de flesta människor mer eller mindre ofta
onanerar så inbegriper det även mig själv. Av någon
anledning väcks min egen skam. Jag vill inte lämna ut
mig och dessutom är det viktigt att hålla på gränserna.
Jag vet att många av mina elever genom åren kommit
mig väldigt nära och det är klart att flera av dem haft
starka sexuella känslor för mig. Det här pratas det aldrig om men så är det bara. I närhet föds längtan till
intimitet.

En annan lärare sa:
Det blev som en epidemi bland pojkarna. Jag vet att
det skedde flera gånger att några stycken låste in sig
på toaletten. Efter en tid slutade de med det, och fortsatte istället att onanera privat och det tycker jag var
bra. Flera av pojkarna lugnade ner sig.

Tobias har gått i någon sorts onaniskola där föräldrar och hans assistent
varit införstådda. Via bilder och en sekvens ur en upplysningsfilm samt
att han ensam på sitt rum sett en del porrfilmer via kabelkanalerna onanerar han nu regelbundet. Han kan ganska stolt säga att han gör det på
sitt rum och att han stänger dörren och ”omnanrear”. Det är privat och
bra och han får det.
Vad händer här? Hur känns det för dem i bilen? För honom på cykeln?
Vart är de på väg? Vad tycker pojken på cykeln?
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Onani har flera av dem jag intervjuat tagit upp som ett delikat
dilemma. Ska man som personal uppmuntra till onani? Ska man visa
instruktionsfilmer eller visa med hjälp av bilder? Jag anser att det är vår
skyldighet att upplysa om möjligheten men även sträva efter att det sker
på ett rimligt sätt. Rent konkret att man stänger dörren och gör det
ensam. Att man är noga med sin hygien och att man inte skäms. Det är
normalt att onanera även om många inte orkar se det så eller vill tala
om det.
Att lära känna sin kropp och ta hand om den

Vad händer här? Varför gör han så? Gör han fel? Vad är bra att tänka på?
Vad heter det han gör? Hur går det till? Vad betyder ordet privat? Men
om han är ihop med Jenny, får han göra så om han känner sig pirrig
även om de ligger med varandra ibland när båda vill?

Som jag tidigare nämnde uppskattade jag mycket att Tobias var hel och
ren. Jag har tyvärr träffat ett antal personer med utvecklingsstörning
som inte kan ta vara på sig alternativt inte fått lära sig hur man gör.
Poängerna med god hygien är många. Dels är det min övertygelse att vi
som ska försöka förstå och hjälpa finner det mer tilltalande om pojken
inte luktar illa helt enkelt, dels tänker jag att det är viktigt att vi sköter
och undersöker vår kropp och därigenom experimenterar med den. Att
tvätta sig ordentligt kan mycket väl utvecklas till onani. Att själv komma
på kanske är den bästa inlärningen av alla.

Vad gör han? Varför är det viktigt/bra? Hur ofta ska man göra så här?
Vad händer här? Får hon göra så? Hur går det till? Om hon har en pojkvän får hon göra så när hon är själv?
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Men tjejer då?

Att hjälpa offret förstå

En svaghet med mitt arbete är naturligtvis att jag i princip bara har erfarenhet av att arbeta med pojkar. Det är ändå så att jag i arbetet hela
tiden tvingas prata om båda könen och den här bilden väcker stor nyfikenhet hos pojkarna.

Hur ser en flicka ut och vad händer med hennes kropp när hon växer?
Skillnader och likheter? Hur gamla är de ungefär?
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Flera av de pojkar jag träffat behöver dels få bekräftat att de har farit
illa, dels få klart för sig att de inte bär skuld till det som hände. Framför allt en av pojkarna behövde också förstå att det han varit med om
faktiskt var ett övergrepp. När jag förklarade för honom att Lennart
hade gjort fel så var han uppenbart förvånad.
Ovanstående bild är en omarbetning av en av Bente Vaerens bilder
men här har pojken Downs syndrom. Vad föreställer den här bilden?
Många tänker säkert att det är strax innan eller efter ett sexuellt övergrepp. Men kan bilden föreställa något annat? Kan den rent av föreställa
en pappa som försovit sig och kommer på att det är lillasysters födelsedag och att han helt har glömt bort att förbereda en uppvaktning.
Hysch, var tyst. Vi måste smyga…
Men om den nu föreställer ett övergrepp, hur kan man då se på bilden? Hur mår han i sängen? Vad vill han med skjortan göra? Vem vill ha
sex? Vem är vuxen och har ansvaret? Varför ska pojken vara tyst?
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Vad är möjligt/omöjligt för mig?

Samma bild men nu finns det glädje eller kanske förväntningar hos pojken. Vad vill han? Vill han göra så där igen med min kropp? En del av
pojkarna har faktiskt upplevt övergreppen som något spännande och
lustfyllt och då ter sig naturligtvis omgivningens reaktioner om det
uppdagas som helt absurda. Likafullt måste vi försöka förklara vem som
bär ansvaret och att det inte är så konstigt egentligen att ett själviskt
övergrepp kan upplevas som något bra för offret. Särskilt om man inte
förstår att den man just hade sex med absolut inte skulle visa samma
känslor öppet inför sina kompisar.
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Att ha en utvecklingsstörning innebär begränsningar och möjligheter
som för oss alla. Vilka dörrar är öppna? Vilka är stängda? Vad får man
göra och vad får man inte göra? Vad tycker jag om och vad tycker jag
inte om?
Så här skrev en av pojkarna på bilden med dörrarna:
– Metallica är bäst, Per Gessle är usel
– Jag ska inte blotta mig. Det är farligt och dumt, då kommer polisen
och jag får inte åka tunnelbana själv
– Varje fredagsnatt tittar jag på porrfilm på TV1000 på mitt rum och det
får jag
– Jag kan simma
– Jag får inte ta körkort
– Aldrig sex med barn
– Kanske flickvän
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Slutord

Alla illustrationer

”Kanske flickvän.” Det lilla ordet kanske, som en av pojkarna skrev,
betyder förhoppningsvis en hel del. Pojken känner hopp om att få det
bra, samtidigt som han är medveten om att man inte kan ta relationer
för givet. Att han lärt sig mycket genom våra samtal är uppenbart och
jag hoppas att dessa kunskaper är av bestående karaktär.
Det är viktigt att vi i största möjliga mån anpassar våra insatser efter
varje individs unika behov. En behandlingsplan som upprättas får heller
aldrig permanentas utan behöver ständigt revideras och utvecklas. Att
arbeta kliniskt utan att begå misstag är inte möjligt.
För mig har bilderna, som presenteras i den här boken, fungerat som
ett bra hjälpmedel i mitt arbete. Men andra ungdomar reagerar kanske
annorlunda på materialet. Då gäller det att vara lyhörd och hitta andra
arbetssätt.
De pojkar jag möter har antingen råkat illa ut eller sargat andra.
Syftet med behandlingen på Pojkmottagningen är att pojkarna ska se
detta klart. Jag har försökt att följa dem i processen som krävs för att de
i framtiden ska må bättre och förstå mer.
Samverkan, pedagogik och psykoterapi är viktiga beståndsdelar i det
arbetet. Men det avgörande är att någon stannar upp, ser, lyssnar och
hjälper. Jag har sett som min uppgift att inge hopp och bekräfta för den
enskilde pojken hur viktig både han och andra är.

Det bildmaterial som jag har utvecklat tillsammans med Per Gustavsson
omfattar så här långt nästan  bilder.  av dem finns med på sidan
‒ och de bilderna – tillsammans med ytterligare  bilder – finns
även presenterade här. Alla  bilderna ingår också i ett bildpaket när
man köper boken. Illustrationerna får kopieras fritt för icke-kommersiell
användning, men jag rekommenderar starkt att använda färgbilderna.
Ungdomarna uppskattar definitivt att bilderna inte bara är belysande
utan dessutom fina.
Bilderna presenteras här i en viss ordning men de kan självklart
plockas ihop och användas i vilken ordning som helst, allt efter behov.
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Bilaga 1:
Pedagogiskt material

Här presenteras en del av det material som jag stött på och som passat

mig och som jag hitintills bara har goda erfarenheter av att arbeta med.
En viktig förutsättning är att den som använder materialet själv är väl
förtrogen med innehållet och efter noga övervägande ser att materialet
skulle kunna bidra konstruktivt. Vad beträffar filmerna har jag för vissa
visat hela filmen, för andra bara handplockade sekvenser som vi sett på
flera gånger tillsammans.

MATERIALPÄRM
Röda tråden – handbok i sexualitet och samlevnad
Ett pedagogiskt material framtaget av Lafa, Landstinget förebygger aids.
Här finns en hel del övningar och strategier som är klart användbara
särskilt om man anpassar dem något.
Lafa, 2002.

FILMER
Man tar en tant
Den här tecknade danska filmen är producerad under 1980-talet och
känns naturligtvis en aning föråldrad men den är tydlig och beskriver
på ett fint sätt biologin bakom vår sexualitet och ger en tydlig beskrivning av fortplantningsprocessen. Dessutom vågar den nämna att övergrepp är möjligt och att andra faktiskt kan göra barn illa. Vänder sig
egentligen till barn på mellanstadiet.
Filmforsyningen, Danmark, 20 minuter.
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Sex – en bruksanvisning för unga
Ännu en dansk tecknad film som har varit med länge men jag tycker
väldigt mycket om den och har använt den under många år. Den vänder sig till tonåringar och tar upp många dimensioner. Den utmanar
genom att ta upp hur svårt det kan vara med kärleksrelationer. Hur sex
kan gå till. Hur killar och tjejer kan onanera. Just en kort onanisekvens
har jag visat ett antal gånger för en måttligt utvecklingsstörd pojke som
inte visste hur man gjorde.

Bilaga 2:
Underlag för intervjuer

Bodil Trier/FilmO 1987, 18 minuter.
Intervjuerna med de professionella utgick från följande tio frågeområden:

Onaniteknik för kvinnor respektive män
De här tydliga filmerna visar helt enkelt hur vuxna utan funktionshinder onanerar. Filmerna är inte exploaterande på något sätt. Jag har själv,
i samråd med föräldrarna, rekommenderat en pojke att använda filmen
för män. Vi kom överens om att han skulle få se den ensam i sitt rum tre
gånger i veckan. Det hela föll enligt föräldrarna väl ut.
Filmen är producerad av RFSU med stöd från FHI.

Får jag lov?
En film om sexualitet och kärlek hos personer med utvecklingsstörning.
Filmen är inspirerad av Lotta Löfgren-Mårtenssons doktorsavhandling
”Får jag lov? – om sexualitet och kärlek i den nya generationen unga
med utvecklingsstörning”.
KMA Filmproduktion AB, 31 minuter.

Under Adresser, på sidan , finns tips på organisationer och förlag som
också har bra material om utvecklingsstörning och om sexualitet.
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– Hur känner den intervjuade till ärendet och vilken roll hade den
intervjuade och den institution som hon företrädde då?
– Ärendekarakteristik. Offer/förövare? Kön? Relation mellan offer och
förövare? Typ av övergrepp? Under hur lång tid och antal övergrepp?
– Hur väcktes misstankarna? Fanns några signaler/tecken? Vem fick ta
emot berättelsen?
– Vem/vilka agerade?
– Hur utreddes ärendet och av vem/vilka? Hade utredarna kunskap om
barnets kommunikationsförmåga? Kunskaper om handikapp?
– Psykologiska reaktioner och behov. Hur togs barnet om hand efter
avslöjandet? Hur hade hon/han påverkats? Hur gick det sedan?
– Vilka professionella och vilka samhällsorganisationer var engagerade? Hur fungerade samarbetet? Hur hanterades tystnadsplikten?
– Hur hanterades föräldrar och andra familjemedlemmar?
– Kompletterande utvärdering. Brister/förtjänster i handläggningen?
Egna upplevelser av ärendet, egna känslor då och nu?
– Förebyggande insatser. Hur hade det här kunnat undvikas, hur hade
man kunnat arbeta med barnet? Har det använts specialanpassat
material under handläggningen? Vilket borde ha funnits? Saknar
man material?
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Bilaga 3:
Lagtexter

Lagtexterna som citeras är de som gäller  juni . Omfattande för-

ändringar avseende sexuallagstiftningen väntas inom kort. Aktuell
information finns på www.riksdagen.se under Debatt & beslut/Rixlex.
BROTTSBALKEN
6 kap 1 §
Den som genom våld eller genom hot
som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara tvingar någon
annan till samlag eller till annat sexuellt umgänge, om gärningen med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig
med påtvingat samlag, döms för våldtäkt till fängelse, lägst två och högst sex
år. Med våld jämställs att försätta
någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd.
Är brottet med hänsyn till våldets
eller hotets art och omständigheterna
i övrigt att anse som mindre allvarligt, döms till fängelse i högst fyra år.
Är brottet grovt, döms för grov
våldtäkt till fängelse, lägst fyra och
högst tio år. Vid bedömande av om
brottet är grovt ska särskilt beaktas,
om våldet var livsfarligt eller om den
som har begått gärningen tillfogat all-

varlig skada eller allvarlig sjukdom
eller, med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller
annars, visat särskild hänsynslöshet
eller råhet.
Kommentar: För att en gärning
ska bedömas som våldtäkt krävs att
det finns ett inslag av våld eller allvarligt hot som är omedelbart förestående. Att själva situationen känns hotfull räcker inte för att det sexuella
övergreppet ska rubriceras som våldtäkt. Med våld förstås en fysisk kraftanvändning som direkt träffar en
annan person och som antingen är
misshandel eller ett betvingande av
den andres kroppsliga rörelsefrihet.
Betvingandet behöver inte vara fullständigt utan det räcker till exempel
med att offrets ihopknipna ben skiljs
åt av gärningsmannens kroppskrafter.
Med våld jämställs också att försätta
någon i ”vanmakt”. Med vanmakt
menas att någon försatts i sömn eller
yrsel eller annars har gjorts hjälplös
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genom till exempel bedövande medel.
Andra mer praktiska exempel är att
någon lurar en annan person att ta
alkohol eller narkotika i sådan mängd
att personen blir medvetslös eller
annars blir totalt bortom sina sinnens
bruk. Vanmakt handlar alltså om en
praktiskt taget fullständig brist på
kroppslig kontroll.
Det sexuella övergreppet ska vara i
form av samlag eller annat sexuellt
umgänge som är jämförligt med
påtvingat samlag. Med samlag avses
ett vaginalt samlag mellan en kvinna
och en man. Ett fullbordat samlag
anses föreligga redan när könsdelarna
kommit i beröring med varandra. Det
krävs alltså inte att gärningsmannen
har penetrerat sitt offer. Även gärningar som är jämförliga med ett påtvingat samlag faller inom våldtäktsbegreppet, till exempel orala eller
anala samlag. Handlingar som inte är
samlag men som har sådan karaktär
att de innebär en kränkning som är
jämförbar med ett påtvingat samlag
omfattas också av våldtäktsbegreppet.
Det kan till exempel röra sig om så
kallad fistfucking eller att någon för
upp ett främmande föremål i en kvinnas underliv.
6 kap 2 §
Den som, i annat fall än som avses i
 §, genom olaga tvång förmår någon
till sexuellt umgänge, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst två år.
Om den som har begått gärningen
visat särskild hänsynslöshet eller om

brottet annars är att anse som grovt,
döms för grovt sexuellt tvång till
fängelse, lägst sex månader och högst
fyra år.
Kommentar: Om det inte har varit
fråga om våld eller allvarligt hot som
varit omedelbart förestående, men
gärningsmannen har tvingat offret att
göra, tåla eller underlåta något som lett
till sexuellt umgänge, kan gärningen
rubriceras som ”sexuellt tvång”. Till
sexuellt umgänge hänförs sexualhandlingar som typiskt sett är avsedda att
tillfredsställa eller uppväcka bådas eller
enderas sexuella drift. Det krävs inte
att handlingen har medfört en direkt
tillfredsställelse av driften. Att en gärningsman tvingar sitt offer att tåla ett
sexuellt umgänge kan exempelvis bestå
i att hålla fast en kvinna, föra in sin
hand under kvinnans kläder och
därefter ett finger i hennes könsorgan.
Ett annat exempel är om en gärningsman med tvång tvingar en person att
onanera åt honom eller henne.
6 kap 3 §
Den som förmår någon annan till
sexuellt umgänge genom att allvarligt
missbruka hans eller hennes beroendeställning döms för sexuellt utnyttjande till fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som har sexuellt
umgänge med någon annan genom
att otillbörligt utnyttja att denna person befinner sig i vanmakt eller annat
hjälplöst tillstånd eller lider av en psykisk störning.
Om den som har begått gärningen
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visat särskild hänsynslöshet eller om
brottet annars är att anse som grovt,
döms för grovt sexuellt utnyttjande
till fängelse, lägst sex månader och
högst sex år.
Kommentar: När det gäller sexuellt utnyttjande krävs vare sig våld eller
hot. Bestämmelsen reglerar utnyttjande i tre fall. För det första är det
straffbart att förmå någon till sexuellt
umgänge om offret står i beroendeställning till gärningsmannen. Beroendeställningen behöver inte vara direkt
men kan innebära ett allvarligt tryck
på offret, så som kan vara fallet vid till
exempel anställningsförhållanden eller
vid en betygsättande klassföreståndares förhållande till en ung elev. För det
andra är det straffbart att otillbörligt
utnyttja att en person befinner sig i
vanmakt eller annat hjälplöst tillstånd.
Så är fallet när någon har sexuellt umgänge med en redlöst berusad person
eller någon som är kraftigt narkotikapåverkad. Att utnyttja någon som är
sjuk eller sover och därför inte har förmåga att värja sig rubriceras också som
sexuellt utnyttjande. Det tredje fallet är
att någon har sexuellt umgänge med
en annan person genom att otillbörligt
utnyttja att han eller hon lider av en
psykisk störning (år  ersattes uttrycket ”är psykiskt sjuk eller psykiskt
utvecklingsstörd” med ”lider av psykisk störning”). Det otillbörliga består
i att gärningsmannen utnyttjar just det
psykiska tillståndet. Psykiskt sjuka
människor har, precis som alla andra,
rätt till ett sexualliv men de kan på
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grund av sin sjukdom eller störning ha
särskilda svårigheter att värja sin personliga och sexuella integritet. Det
finns därför ett särskilt skydd för personer med en psykisk störning.
6 kap 4 §
Har någon sexuellt umgänge med den
som är under arton år och som är
avkomling till eller står under fostran
av honom eller henne eller för vars
vård eller tillsyn han eller hon har att
svara på grund av myndighets beslut,
döms för sexuellt utnyttjande av
underårig till fängelse i högst fyra år.
Detsamma ska gälla om någon, i
annat fall än som avses förut i detta
kapitel har sexuellt umgänge med
barn under femton år.
Om den som begått gärningen
visat särskild hänsynslöshet mot den
underårige eller om brottet på grund
av dennes låga ålder eller annars är att
anse som grovt, ska dömas för grovt
sexuellt utnyttjande av underårig till
fängelse, lägst två och högst åtta år.
Kommentar: Bestämmelsen innehåller ett absolut förbud för vissa personer att ha sexuellt umgänge med en
underårig som de har en särskild relation till. Personkretsen omfattar inte
bara föräldrar samt mor- och farföräldrar, det vill säga det fallet att den
underårige är avkomling till gärningsmannen, utan även andra personer
som har anförtrotts rollen som vårdnadshavare och som ansvarar för barnets fostran. Det är inte den rättsliga
vårdnaden som är avgörande utan

förbudet gäller varje person som står i
ett vårdnadsförhållande till barnet
såsom en fosterförälder eller en person som lever tillsammans med en av
barnets biologiska föräldrar och som
barnet bor med. Personkretsen omfattar slutligen den som svarar för den
underåriges vård eller tillsyn i en
annan egenskap än vårdnadshavare
eller släkting. Sådana situationer kan
uppkomma till exempel när en underårig omhändertagits med stöd av lagen
med särskilda bestämmelser om vård
av unga (:) eller lagen om psykisk tvångsvård (:). Bestämmelsen innehåller också ett absolut
förbud för alla att ha sexuellt umgänge
med någon under femton år.
6 kap 7 §
Den som, i annat fall än som avses
förut i detta kapitel, sexuellt berör
barn under  år eller förmår barnet
att företa eller medverka i någon
handling med sexuell innebörd, döms
för sexuellt ofredande till böter eller
fängelse i högst två år.
För sexuellt ofredande döms även
den som genom tvång, förledande
eller annan otillbörlig påverkan förmår någon som har fyllt femton men
inte arton år att företa eller medverka
i en handling med sexuell innebörd,
om handlingen är ett led i framställning av pornografisk bild eller utgör
en posering i annat fall än när det är
fråga om framställning av en bild.
Detsamma ska gälla, om någon
blottar sig för annan på ett sätt som är

ägnat att väcka anstöt eller eljest
genom ord eller handling på ett
uppenbart sedlighetssårande sätt
uppträder anstötligt mot annan.
Kommentar: Att sexuellt beröra
ett barn under femton år rubriceras,
om gärningen inte bedöms som något
annat sexualbrott, som sexuellt ofredande. Till detta hör till exempel att en
person av sexuellt intresse mer flyktigt
berör ett barns könsorgan eller berör
en flickas eller kvinnas bröst. Handlingen måste ha en sexuell inriktning i
den meningen att det är fråga om att
söka reta eller tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift. Det bedöms
också som sexuellt ofredande när en
gärningsman genom övertalning,
betalning eller genom att utnyttja ett
barns omognad och oförstånd, förmår
barnet att sexuellt posera på ett sätt
som kan väcka gärningsmannens sexualdrift. Att blotta sig för någon, göra
sexuella åtbörder eller fälla anstötliga
yttranden av sexuell innebörd bedöms
också som sexuellt ofredande.
RÄTTEGÅNGSBALKEN
20 kap 7 §
Åklagare får besluta att underlåta åtal
för brott (åtalsunderlåtelse) under
förutsättning att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse ej åsidosätts:
4. om psykiatrisk vård eller insatser enligt lagen (:) om stöd
och service till vissa funktionshindrade kommer till stånd.
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Kommentar: Vid bedömningen
av vad som är väsentligt allmänt eller
enskilt intresse tas hänsyn till vilken
kränkning som brottet innebär för
brottsoffret. Det innebär att möjligheterna är stora att åtal inte väcks
eller att förundersökningen läggs ned
om det är fråga om ett brott som
sexuellt ofredande, till exempel blottning. Möjligheten att lägga ner en
förundersökning är däremot väsentligen mindre om brottet är våldtäkt.
När en åtalsunderlåtelse beslutas
enligt denna bestämmelse meddelas
detta till den misstänkte per brev.
Något personligt sammanträffande
med åklagaren sker alltså inte. Detta
kan jämföras med om åtalet läggs ned
enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, det
vill säga om den misstänkte är under
arton år och det vidtas vård eller
annan åtgärd som kan antas vara
lämpligast för den unge ( § lag
(:) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). I dessa
fall ska den misstänkte underrättas
om åtalsunderlåtelsen vid ett personligt sammanträffande med åklagaren
inom två veckor efter det att beslutet
fattats. Vårdnadshavaren eller någon
annan som svarar för den unges vård
och fostran ska också kallas till detta
sammanträffande.
SOCIALTJÄNSTLAGEN (2001:453)
14 kap 1 §
Var och en som får kännedom om

något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett
barns skydd bör anmäla detta till
nämnden.
Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra
myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten
och kriminalvården är skyldiga att
genast anmäla till socialnämnden om
de i sin verksamhet får kännedom om
något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett
barns skydd. Detta gäller även dem
som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet
gäller också dem som är verksamma
inom yrkesmässigt bedriven enskild
verksamhet som berör barn och unga
eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och
sjukvården eller på socialtjänstens
område. För familjerådgivning gäller i
stället vad som sägs i tredje stycket.
De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast
anmäla till socialnämnden om de i sin
verksamhet får kännedom om att ett
barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för
fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.
Myndigheter, befattningshavare
och yrkesverksamma som anges i
andra stycket är skyldiga att lämna
socialnämnden alla uppgifter som kan
vara av betydelse för utredning av ett
barns behov av skydd.
Om anmälan från Barnombuds-
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mannen gäller bestämmelserna i  §
lagen (:) om Barnombudsman.
Kommentar: Var och en, alltså
alla människor, bör anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om
något som kan innebära att ett barn
far illa. Det är alltså en moralisk skyldighet.
När det gäller anställda på myndigheter eller privatanställda som arbetar med verksamhet som berör barn
och ungdomar, är det inte bara en
moralisk skyldighet att anmäla, utan
även en laglig skyldighet. Varje enskild
anställd, till exempel varje polis, lärare, psykolog, vårdbiträde etcetera är
alltså skyldig enligt lag att anmäla om
han eller hon får kännedom om något
som kan innebära att ett barn far illa.
Uttrycket ”kan innebära” betyder inte
att det måste vara säkert att barnet far
illa, utan det räcker med en misstanke
om detta.

Adresser

Här finns adresser till myndigheter, organisationer och förlag där man
kan hitta mer information kring de frågor som boken tar upp.
FUB
FUB, För

Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna, är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med
utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB bevakar utvecklingsstörda personers intressen i kommuner, landsting, riksdag och hos
myndigheter inom olika samhällsområden.

Riksförbundet FUB
Box ,   Stockholm
Telefon -  
www.fub.se
Handikappombudsmannen

Handikappombudsmannen, HO, är en statlig myndighet som arbetar
för alla som har funktionshinder. HO bevakar de funktionshindrades
rättigheter och intressen.
Målet för arbetet är full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i
levnadsvillkor för människor med funktionshinder.
Handikappombudsmannen
Box ,   Stockholm
Telefon -  
www.handikappombudsmannen.se
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U.N.G.

Socialstyrelsen

U.N.G.

står för ung, nätverk och grupp. Det är en verksamhet som hör
till Stockholms läns landsting.
U.N.G. tar emot ungdomar och vuxna med lätt eller måttlig
utvecklingsstörning och talar om könsidentitet, kärlek och andra frågor
som ungdomar funderar över.

Socialstyrelsen är en nationell expert- och tillsynsmyndighet för verksamhet som rör socialtjänst, hälsoskydd, smittskydd och hälso- och
sjukvård. Socialstyrelsen verkar för att insatserna på dessa områden har
god kvalitet och fördelas efter behov. Vars och ens behov av vård, omsorg och stöd ska tillgodoses på lika villkor.

U.N.G.

Olivercronas väg , plan 
  Stockholm
Telefon: -  

Socialstyrelsen
  Stockholm
Telefon ‒  
www.sos.se

RFSU

Statens institutionsstyrelse (SiS)

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en sexualpolitisk organisation som har funnits sedan . RFSU arbetar bland annat med
opinionsbildning, håller utbildningar och tar fram kursmaterial för
både ungdomar och vuxna. RFSU har länge arbetat med sexualundervisningen i skolan.

Statens institutionsstyrelse är en statlig myndighet med uppdrag att
vårda ungdomar i åldern ‒ år av sociala skäl samt vuxna missbrukare. Vården sker oftast utan den enskildes samtycke med stöd av LVU
(lagen om vård av unga), LVM (lagen om vård av missbrukare) samt SoL
(socialtjänstlagen). SiS ansvarar även för verkställighet av straff för ungdomar i åldern ‒ år som dömts för brott enligt LSU (lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård). SiS är huvudman för de så kallade
paragraf -hemmen som är mer eller mindre slutna institutioner.

RFSU

Box ,   Stockholm
Telefon: -  
www.rfsu.se
www.sof.nu

En webbplats om sexualitet, samlevnad och funktionshinder. Där finns
kunskap om kroppen, könet, manligt, kvinnligt och hur funktionshindret kan påverka lusten och/eller förmågan. Informationen är uppdelad
i sexologiska upplysningar och fakta kring olika diagnosgrupper, samlevnad med mera.Webbplatsen har utvecklats i nära samarbete mellan
Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, och Riksförbundet för
sexuell upplysning, RFSU.
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Statens institutionsstyrelse
Box ,   Stockholm
Telefon -  
www.stat-inst.se
Specialpedagogiska institutet

Specialpedagogiska institutet utvecklar, anpassar, producerar och säljer
specialpedagogiska läromedel för barn, ungdomar och vuxna med olika
funktionshinder.
Specialpedagogiska institutet
Box ,   Härnösand
Telefon - 
www.sit.se
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Centrum för lättläst

Centrum för lättläst har ett förlag, LL-förlaget, som ger ut böcker på lättläst svenska. De har böcker inom många olika ämnesområden, bland
annat kärlek och sex och samlevnad.
Centrum för lättläst
Box ,   Stockholm
Telefon -  
www.llstiftelsen.se

Referenser

Gillberg, Christoffer () Sexuella övergrepp mot barn: expertrapport.
Neuropsykiatriska aspekter. Utgör underlagsrapport till: När det
otänkbara händer (SoS-rapport; :)
Klason, Kerstin () Jag är Elisabeth. Norman/Örnen.
Kvam, Marit Hoem () Is sexual abuse of children with disabilities disclosed?: a retrospective analysis of child disability and the likelihood of
sexual abuse among those attending Norwegian hospitals. I: Child abuse
& neglect, Vol , No , pp. -
Kvam, Marit Hoem () Sexual abuse of children with disabilities. Save
the Children Norway. Report.
Lagerheim, Berit () Viktiga förutsättningar för psykiskt välbefinnande
och gynnsam utveckling. Opublicerat dokument.
Lundgren, Kristina () Åkes bok 2.0. Uppdaterad utg. Riksförbundet
för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB)
Löfgren-Mårtenson, Lotta () Sexualitet och integritet: om anpassad
sex- och samlevnadskunskap för personer med utvecklingsstörning.
Johansson & Skyttmo: Riksförbundet FUB
Löfgren-Mårtenson, Lotta () ”Får jag lov?”: om sexualitet och kärlek
i den nya generationen unga med utvecklingsstörning. Institutionen för
socialt arbete, Göteborgs universitet. Avhandling
Nyman, Anders och Svensson, Börje () Pojkmottagningen: sexuella
övergrepp och behandling. 2. rev. uppl. Rädda Barnen
Nyman, Anders, Risberg, Olof och Svensson, Börje () Unga förövare: sexuella övergrepp och behandling. Rädda Barnen
Svedin, Carl Göran () Sexuella övergrepp mot barn: expertrapport.
Orsaker och risker. Socialstyrelsen. Utgör underlagsrapport till: När
det otänkbara händer (SoS-rapport; :)
Svensson, Börje () 101 pojkar: en studie om sexuella övergrepp. Rädda
Barnen

94

95

