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Abstract
Sjögren, Reet, 2004.  Att vårda på uppdrag kräver visdom. En studie om lidandet hos och 

vårdandet av patienter som sexuellt förgripit sig på barn  (To carry out the mandate to 

provide care requires wisdom), Acta Wexionensia nr 37/2004. ISSN:1404-4307,  

ISBN: 91-7636-405-4. Written in Swedish with a summary in English. 

The present study focuses on the caring of patients who have sexually abused children. To 

do research in a field that has been considered taboo has not been without problems. The 

conclusive factor for the decision to carry out the research was the fascinating and inter-

esting paradox that, in spite of the caregivers having a mandate from the judicial system to 

do care for these patients, they do not understand how this care is to be given. The under-

standing of what caring for these patients can entail is based on the perspectives of the 

lifeworld of both the patients and the caregivers.  

   The theoretical perspective in this dissertation is that of the caring sciences while the 

epistemological framework is phenomenology. Research data consist of qualitative inter-

views.

   The aim of the first study is to describe the patients’ suffering, and the aim of the second 

study is to describe the caregivers’ experiences of caring for these patients.    

   The essential meaning of the suffering felt by the patients is described in terms of the 

patients’ acknowledgement and then betrayal of their yearning to be part of a close human 

fellowship. The meaning structure of “caring”, can be understood as being lost in an ob-

scure and unknown landscape. It challenges the caregivers and occasionally arouses 

strongly unpleasant but also strongly threatening feelings. However when the caregivers 

gain clarity on how to care they are able to find their caring courage and hope, even for 

these patients. The findings thus show that caring for patients who themselves do not see 

any opportunity of taking a place among other adults is a great challenge. The study also 

shows that the support that is needed to be successful in caring for these patients is a car-

ing culture that can permeate both patients and caregivers. These patients, whose criminal 

acts appear to be bizarre and strange, need to learn to be able to bear their suffering with-

out losing their humanity. The philosophical intermediate chapter shows that it is the body 

image of the patients that prevents them from becoming whole, i.e. existing fully, by it 

playing the existential drama that leads to sexual abuse. 

   It appears from this dissertation that in order for caring to be able to relieve the suffering 

felt by these patients, and thus prevent them from further abuse of children, then it is im-

portant as a caregiver to be able to allow the patients just to “be”. The research also shows 

that in order for caregivers to be able to understand what they receive from the patients 

they need support from both caring science and existential reflections. Such methods can 

help to clarify caring and to give possibilities for a freer and more creative thinking. En-

countering and understanding different lifeworlds is necessary in order to give care based 

on a caring perspective. The patient group in the present study have been able to demon-

strate this in a clearer way than has previously been done. 

Key words: Forensic psychiatry, pedophilia, suffering, caring, reflective lifeworld re-

search, phenomenology, patient perspective, caregiver perspective, existence. 
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Till alla mina kära barnbarn som finns och kommer. 

Det här är mitt bidrag till att göra världen till en bättre plats för Er. 
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Förord

Ett förord kan ses både som en början och ett avslut. Det är en början på 
mitt avhandlingsarbete i bokform, men samtidigt skrivs det i samband 
med att arbetet avslutas. När jag ser tillbaka på mina forskarstudier blir 
det så tydligt för mig hur de återspeglar mitt ständigt överraskande liv, 
där jag många gånger rätt hårdhänt tvingats försöka förstå vad den 
enskilda situationen ställt för fråga till mig. När jag i maj 1969, för 35 år 
sedan, utexaminerades från Karolinska Institutet i Stockholm som färdig 
tandläkare, var jag övertygad om att jag visste vad jag skulle arbeta med 
fram till pensioneringen. De följande 20 åren fick jag också glädjen att 
vara verksam i ett mycket stimulerande och utvecklande yrke, men ett 
arbete som också slet hårt på kroppen. När jag till slut tvingades inse att 
jag inte kunde fortsätta i tandläkaryrket, bidrog det på ett smärtsamt sätt 
till att jag måste börja fundera på vad jag ville göra med resten av mitt 
yrkesverksamma liv. Detta tvingade fram en rad existentiella funderingar, 
något som lyckligtvis inte var helt främmande för mig. I mitt föräldrahem 
hade vi ofta livliga diskussioner om allt möjligt och även om 
existensfilosofiska frågor. Min pappa Jüri var en flitig läsare av bland 
annat Kierkegaard, vilket nog har inspirerat både mig och mina syskon 
till alla de tillfällen vi tagit tillvara för att diskutera olika 
livsåskådningsfrågor.

Att förlora min yrkesidentitet väckte dock en sorg som det tog tid att 
bearbeta. Emellertid är jag övertygad om att ingenting i livet är en slump, 
utan det gäller att låta sig ledas av livet. Således tog jag sjuksköterske-
examen efter några år och började därefter arbeta inom den psykiatriska 
vården. Redan under sjuksköterskeutbildningen blev jag fängslad av 
vårdvetenskap, och därför fortsatte jag med en mastersutbildning inom 
det ämnet. Så småningom hade jag den stora förmånen att få börja mina 
doktorandstudier i Finland vid Åbo Akademi, Institutionen för vård-
vetenskap i Vasa. År 1999, när jag började i Finland, kunde man ännu 
inte i Sverige avsluta sina akademiska studier såsom filosofie doktor i 
vårdvetenskap. Detta är emellertid möjligt idag vid Växjö universitet, där 
professor Karin Dahlberg under år 2002 byggde upp en forskarutbildning 
i vårdvetenskap. 

Att vara forskarstuderande i Vasa har utvecklat mig som människa. All 
kunskap som har förmedlats i ”Blomsterhuset” har både inspirerat och 
också ibland provocerat, precis som jag anser att utbildningar bör göra. 
Min övertygelse om att livet är något stort och oförutsägbart har fått 
näring under otaliga föreläsningar, seminarier och ”eftersnack” på Tekla. 
Emellertid tog även denna tid i mitt liv slut, och åter ställdes en fråga till 
mig. Mitt svar blev att bli en brobyggare mellan Finland och Sverige med 
vårdvetenskapliga fästen i bägge länderna. Nyligen lästa jag följande 
tänkvärda citat: Vägen betyder att fortsätta. Att fortsätta innebär att 
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färdas långt. Att färdas långt innebär att återvända. År 2002 återvände 
jag till Sverige och till Växjö, där jag nu har slutfört mina forskarstudier. 

Avslut är alltid något svårt. Så har det även varit med detta 
avhandlingsarbete. Men avslut har också i mitt liv oftast inneburit att 
något nytt och spännande fått möjlighet att ta vid. Det är emellertid 
viktigt för mig att nu få avsluta den här fasen av mitt liv med att uttrycka 
min djupa tacksamhet till alla de som har följt mig på vägen. Främst vill 
jag tacka mina tre handledare professor Karin Dahlberg, professor Unni 
Lindström och lektor David Brunt. Min huvudhandledare har varit 
professor Karin Dahlberg och utan Dig, Karin, hade det här avhandlings-
arbetet inte blivit av. Du har alltid trott på både mig och min forskning, 
uppmuntrat mig i mina funderingar och i mitt sätt att skriva, när jag själv 
känt mig tveksam. Du har lärt mig allt som jag kan om livsvärlds-
fenomenologi och lärt mig att se fenomenologi som möjligheternas 
filosofi. Det som gläder mig än mer är emellertid den gåva Du givit mig 
genom att låta mig få ta del av Din livsvärld, där mod, rättframhet, 
humor, värme och gästfrihet är så framträdande drag. Ett varmt tack vill 
jag också rikta till Dig Unni som under många år har berikat mitt liv och 
dessutom på ett mycket förtjänstfullt sätt fört mitt avhandlingsarbete 
vidare. Jag vill också passa på att tacka professor Katie Eriksson och alla 
de doktorander som på Institutionen för vårdvetenskap i Vasa engagerat 
sig i alla de olika forskningsplaner som slutligen lett fram till min 
avhandling. Ett stort tack också till Dig David, som jag lärt känna under 
de senaste åren. Tack för stödet utifrån Din mångsidiga kompetens, som 
på ett fruktbart sätt hjälp mig mot målet med avhandlingen. 

Det finns ytterligare fyra personer som på ett särskilt sätt bidragit med 
konstruktivt stöd för avhandlingens slutliga utformning. Tack professor 
Ingegerd Bergbom för Din noggranna och värdefulla granskning av mitt 
avhandlingsarbete inför slutseminariet. Efter det blev flera delar tydligare 
och fick bättre skärpa. Tack också filosofie doktor Inga Tidefors för 
granskningen av mitt arbete inför mittseminariet. Ditt ödmjuka sätt att ta 
Dig an det tuffa materialet gav mycket kraft och mod att gå vidare. Tack 
lektor Margaretha Ekebergh för alla de gånger Du både i Vasa och i 
Växjö uppmuntrat mig under olika faser i forskningsarbetet och för alla 
de gånger Du läst och kommenterat olika delar av avhandlingen. Ett stort 
tack vill jag också skänka Helena Dahlberg som på sitt mjuka men så 
tydliga sätt har hjälpt mig att börja förstå djupet i Merleau-Pontys 
filosofi. Utan Dig Helena hade jag inte förmått det. Förutom dessa 
personer vill jag även tacka docent Maria Nyström som inför den slutliga 
versionen av min avhandling med sin skarpa blick och snabba tanke 
bidragit med värdefulla kommentarer. 

Under olika perioder i mina forskarstudier har jag haft förmånen att få 
dela gemenskapen med tre olika doktorandgrupper, en i Vasa, en i 
Eskilstuna och en i Växjö. Det har varit spännande och gett många både 
trevliga, lärorika och upplyftande stunder för vilka jag speciellt vill tacka 
Margareta Malm, Åse Wigerblad, Ann-Margreth Ingårda, Ann-Christine 
Falk, Margareta Asp, Ewa Rundqvist, Lillemor Lindwall, Gunilla 
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Carlsson, Birgitta Sundström, Catharina Frank och Maria Arman 
Rehnsfeldt. Ni har varit ett stort stöd under alla faser i denna avhandlings 
framväxt. 

Slutligen finns det ytterligare en person utan vilken det här 
avhandlingsarbetet inte hade blivit av och det är min chef docent Jeanne 
Ahlberg. Tack för det stöd Du på många olika sätt givit mig under de år 
Du varit min chef. Det finns ytterligare tre arbetskamrater som på ett 
förtjänstfullt sätt hjälpt mig, Gun Lönn och Camilla Esperk för skrivhjälp 
och Håkan Dahlin för värdefull genomgång i slutskedet av arbetet. 
Givetvis skulle denna forskning inte heller ha kunnat genomföras utan de 
21 informanter som så beredvilligt ställt upp för att på olika sätt bidra till 
ökade kunskaper om detta svårutforskade område. 

Att kunna genomföra forskarstudier, och slutföra ett avhandlings-
arbete, är till stora delar beroende av att man är omgiven av människor 
som verkligen bryr sig om en. Följaktligen behövs det både många 
välvilliga bekanta och riktiga vänner om man ska få krafter till ett så tufft 
företag som detta är. Jag har förmånen att ha bägge delar, därför vill jag 
även tacka några av mina bästa vänner, och dessutom tandläkarkompisar 
sedan 40 år tillbaka, för alla gånger jag fått tillfälle att argumentera för 
min udda forskning. Tack Elisabet von Konow, Eva Hedman och Louise 
Holmquist för det ni givit mig under ”våra” helger i alla år och för alla 
gånger ni ”ventilerat” min forskning. 

Sist men inte minst brukar man tacka sina närmaste och det gör jag 
också. Ni är de absolut viktigaste i mitt liv. Min mamma Irma, min 
gudmor Juta, min ”bästis” Elisabet, mina syskon och deras familjer, Ni 
har alltid visat att Ni älskar mig. Det har gjort att jag har orkat alla gånger 
när livet har varit svårt, men Ni ska också veta att Ni har förstärkt lyckan 
när livet varit bra. Det som tillför mitt liv allra mest är ändå min man 
Conny och mina älskade barn Leena med Klas, Anna med Joakim och 
Hampus, Karin samt Tove, Jimmy med Desirée och alla deras kära små. 
Till alla Er vill jag förära följande rader: Barn är de ankare som håller en 
mor kvar i livet. Tack för att ni finns. Med Dig Conny vill jag fortsätta att 
”vakna i gryningen med bevingat hjärta och tacka för en ny dag av 
kärlek”. Tack för att jag får leva med Dig. 

Lilla Vallängen, april 2004 

Reet Sjögren 
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Beskrivning av 
forskningsfältet

Denna avhandling fokuserar vårdandet av patienter som begått sexuella 
övergrepp mot barn1. Att forska inom ett sådant tabubelagt område är 
inte, och har inte heller varit problemfritt. Det som emellertid blev 
avgörande för valet att genomföra forskningen var den fascinerande och 
intressanta paradoxen som idag finns i vården av dessa patienter, 
nämligen uppgiften att vårda2 utan att förstå. Frågan väcktes om det 
överhuvudtaget finns någon möjlighet att förstå patienter som begått 
dessa övergrepp. Brottet är många gånger så ofattbart, att de flesta 
människor inte ens vill tänka på det trots att det väcker starka känslor hos 
alla människor. Dessa känslor framkallas emellertid inte enbart hos 
gemene man, utan även de patienter som ingår i denna studie kan 
uttrycka: 

Det är till och med värre att förgripa sig på ett litet barn än att 
mörda någon, inom citationstecken, har jag förstått. 

Att människor som begår sexuella övergrepp mot barn är ”sjuka” och 
behöver vård, låter för de flesta människor rimligt. Men vad denna vård 
ska bestå av är en svårare fråga. Ett sätt att besvara frågan är att utföra 
forskning om personer som utför övergreppen och om den vård de 
behöver. För att förhindra övergrepp mot barn, är forskning i syfte att 
”samla in tillförlitliga uppgifter om sexuella övergrepp” viktigt, enligt 
Martens (1991, s 185). Han efterfrågar även forskning om ”egenskaperna 
hos sexualbrottsförövare” (s 184). Sådan forskning är dock varken 
högprioriterad eller har högt statusvärde. Ska man emellertid kunna ge 
effektiv vård till denna patientgrupp, måste forskning ske, så att även 
vårdandet får en möjlighet att utgå från en vetenskaplig grund.  

Forskning handlar givetvis aldrig om att ursäkta ett beteende, och det 
är heller inte avsikten med denna avhandling. Däremot har en önskan att 
kunna lindra det mänskliga lidandet genom vårdande en plats i 

–––––––––
1 Den övergripande benämningen ”sexuella övergrepp mot barn” inbegriper alla kategorier av 

sexualbrott mot barn, dvs. våldtäkt, sexuellt utnyttjande och sexuellt ofredande. Förutom detta 
påpekar Langfeldt att skador vid ”ikke-fysiska” sexuella övergrepp, dvs. där barnets könsorgan inte 
vidrörts, utan exempelvis enbart ”uskyldig” beröring eller fotografering förekommit, syns vara 
”like store som i de tillfellene det kjönnsorganene også blir berört”. (1998, s 275) 

2 Denna avhandling skiljer på vård som vårdande vård, dvs. med utgångspunkt i vårdvetenskap, och 
vård som behandlande vård. Behandling utgår vanligen ifrån andra perspektiv än det 
vårdvetenskapliga, oftast ett medicinskt/biologiskt eller samhällsvetenskapligt. Se vidare under 
avsnittet Avhandlingens teoretiska perspektiv, där vårdande beskrivs såsom ett 
vårdvetenskapligt/humanvetenskapligt begrepp. 
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vårdforskning (Eriksson & Lindström, 1993). Utifrån det målet, både vad 
gäller de barn som blivit utnyttjade och de gärningsmän som utsatt dem3,
är denna forsknings strävan att försöka förstå, i avsikt att skapa sådan 
kunskap om vårdandet, att dessa patienter skall kunna förmås att sluta 
begå övergrepp. 

Det har funnits en föreställning om att de personer som förgriper sig på 
barn är ”fula gubbar”, men Långström (1999) pekar på att det enligt 
internationella undersökningar har visats sig att det är unga sexual-
brottslingar, det vill säga barn upp till 18 års ålder, som begår upp till 50 
procent av samtliga sexualbrott. Knappt en femtedel av dessa sexualbrott 
utförs dessutom av barn under 13 år (Larsson, 2002). Enligt svensk 
kriminalstatistik begås i Sverige tio till femton procent av alla officiellt 
kända sexualbrott av unga sexualbrottslingar4, och många av dessa unga 
fortsätter att begå sexualbrott (Kullgren, Grann, Långström et al., 2000). 
Dessa påståenden styrks av uppgiften att hälften av alla vuxna 
sexualbrottslingar uppger att de redan i tonåren började ha fantasier och 
tankar om övergreppshandlingar eller faktiskt begick sina första sexuella 
brott då. Redan här syns ett av de stora problemen med beskrivningen av 
detta forskningsfält, nämligen den osäkra och många gånger 
motsägelsefulla forskningen och/eller redogörelsen för sakförhållandena, 
vilket blir ännu tydligare längre fram i avsnittet. 

Sexualbrott är brott med stora mörkertal samtidigt som de hör till de 
mest integritetskränkande brotten (Nilsson, 2003). Polisanmälda sexual-
brott generellt är antalsmässigt en liten brottskategori5, och sexualbrott 
mot barn utgör en mycket liten del av dessa6 (SOU 2001:14). Emellertid 
finns undersökningar som visar att endast fem till tio procent av de 
personer som uppger att de utsatts för sexualbrott anmält detta till polisen 
(SOU 2001:14). Utöver detta leder endast en mindre del av dessa 
anmälningar till åtal och fällande dom, varför det blir lätt att förstå att de 
personer som fälls för att sexuellt ha förgripit sig på barn bara är toppen 
på ett isberg. Tidefors Andersson (2002) påpekar att de nedskärningar i 
samhället som drabbar mödravård, barnavård och skolhälsovård, kan 
utgöra en ytterligare risk för många barn, då det därigenom blir svårare 
att uppmärksamma barn som far illa. Istället förordar Tidefors Andersson 
en större öppenhet mellan familj och samhällets stödsystem, för att de 
sexuella övergreppen inte så lätt ska kunna döljas. 

Sexualbrott mot barn under 15 år är, som ovan visats, antalsmässigt en 
liten brottskategori, men anmälningarna rörande denna typ av brott har 
ökat under de senaste 20 åren. Emellertid behöver detta, enligt Martens 

–––––––––
3 Utöver barn och gärningsmän finns givetvis både närstående och andra vuxna i det förgripna 

barnets omgivning som utsätts för ett stort lidande med svårläkta sår, men de kommer inte att 
fokuseras i denna forskning. 

4 Larsson (2002) påpekar emellertid att den svenska statistiken är ofullständig inom detta område. 
5 År 1999 anmäldes sammanlagt 8726 sexualbrott till polisen, vilket är mindre än en procent av det 

totala antalet anmälda brott mot brottsbalken (SOU 2001:14). 
6 År 1999 var antalet anmälda våldtäktsbrott mot person under 15 år nästan 300 (SOU 2001:14). 



15

(1991), inte betyda att brotten blivit fler. Det kan också vara så att den 
allmänna debatten om sexuella övergrepp mot barn och den påtagliga 
uppmärksamheten på dessa brott i tidningsartiklar, radio- och TV-
program samt filmer, har medfört att allmänheten blivit mer observant på 
brottsformen, vilket kan ha ökat anmälningsbenägenheten. Även 
barnpornografin började uppmärksammas i början av 1990-talet. Man 
insåg att det bakom varje bild ligger en sexuell kränkning av ett barn, och 
detta ledde till att innehav av barnpornografi kriminaliserades år 1999.  

All uppmärksamhet kring sexualbrott mot barn, samt kring 
”sexturismen” och människohandel i sexuella syften, s.k. ”trafficking”, 
resulterade i att regeringen 1998 tillsatte en sexualbrottskommitté, som i 
sitt förslag år 2001 tydligt stärkte barns ställning i lagtexten. I detta 
betänkande står att läsa att övergreppen är ”fasansfulla, kränkande och 
obegripliga” (s 95). De kan även beskrivas i krigstermer såsom 
”invasion”. Lundgren (1995) skriver: ”Två nationer lever bredvid 
varandra, och den starkaste kränker den andras gräns – känslan är 
oönskad närgångenhet. // Men fienden kan gå längre och invadera landet. 
En invasion kan vara en engångsföreteelse där en äldre eller en vuxen 
person utnyttjar närhet till att försöka göra ett sexuellt närmande mot 
barnet. Invasionen kan också vara det första ledet i en total ockupation.
Då är det inte längre tal om att det ena landets gräns kränks under en 
kortare period eller invaderas av en slump, då måste landet underordna 
sig totalt – det förlorar sitt språk, sin kultur. Det blir en del av det andra 
landet, det upphör att existera. Barnet förlorar sitt språk och sitt jag – 
barnet förlorar definitionsrätten. Förövaren kontrollerar verkligheten och 
förnekar barnets verklighet” (s 131, författarens kursivering). 

 Av de personer som anmäls och blir förklarade skyldiga till att ha 
förgripit sig mot barn, döms nio av tio till fängelsestraff7 istället för vård. 
Det kan tyckas förvånande, men Holmberg och Kristiansson (1997) 
förtydligar att om någon i samband med rättspsykiatrisk undersökning8

inte har bedömts lida av en allvarlig psykisk störning9, så behöver inte 
detta betyda att den personen är ”frisk”. Men det betyder att denne ”inte 
uppfyller de juridiska kriterierna för särbehandling av medicinskt 

–––––––––
7 Levander (1997b) skriver att cirka 85% döms till kriminalvårdspåföljd, d.v.s. fängelse. 
8 Holmberg och Kristiansson skriver: ”För att domstolen skall fatta beslut om en RPU 

[rättspsykiatrisk undersökning] måste brottet varit av en bisarr natur eller att den åtalade antingen 
uppvisat ett psykiskt avvikande beteende eller att denne tidigare varit föremål för (omfattande) 
psykiatrisk vård”. (1997, s 4075) 

9 Lidberg skriver: ”Som allvarlig psykisk störning skall räknas tillstånd av psykotisk svårighetsgrad, 
oavsett orsak, dvs. tillstånd med störd verklighetsuppfattning och med ett eller flera av symtomen 
förvirring, tankestörning, hallucinationer eller vanföreställningar. // Som allvarlig psykisk störning 
räknas också allvarlig depression med självmordsrisk, liksom svårare personlighetsstörning med 
impulsgenombrott av psykotisk karaktär eller andra psykotiska episoder, eller med starkt 
tvångsmässigt beteende, såsom vid kleptomani, pyromani och vissa sexuella perversioner. // Om en 
psykisk störning skall vara att anse som allvarlig psykisk störning bedöms utifrån störningens art 
och grad. Man tar alltså hänsyn till både sjukdomstyp och den aktuella, psykosociala 
funktionsnivån och symtombilden”. (2000, s 121) 
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/psykiatriska skäl vid beslut om påföljd” (s 4075). Det är alltså inte 
behandlingsbarhet eller en bedömning av om vård eller fängelse har bäst 
brottspreventiv effekt, som avgör påföljdsvalet (Kullgren, Grann, 
Långström et al., 2000). 

För dem som överlämnas till rättspsykiatrisk vård10 är förhoppningen 
att man skall kunna ”bearbeta och modifiera patientens icke 
ändamålsenliga relationsmönster”11. Dessutom ska vården inbegripa ett 
samhällsskydd. I sin utvärdering åt Socialstyrelsen betonar Eriksson 
(1997) att en effektiv vård av dessa patienter måste utgå ifrån 
allmänhetens krav på att förebygga återfall. Eriksson (1997) skriver att 
härvid kan ”alla de medel som står till buds i en rättsstat användas”, 
samtidigt som de som sexuellt förgriper sig på barn ”skall behandlas 
humant och med så få integritetskränkande åtgärder som möjligt” (s 33). 
Utifrån detta får vårdare alltså ett uppdrag att vårda patienterna, som även 
är i behov av behandling för sin allvarliga psykiska störning och 
eventuella missbruk. Trots detta är aldrig det primära, varken för vården 
eller för gemene man, att förövaren ska må bättre, utan det primära är att 
förhindra fler framtida offer. Men min bedömning inför detta 
avhandlingsarbete var att kan inte de drivkrafter som ligger bakom 
patienternas brott påverkas, är risken stor att de fortsätter begå brott. På 
så sätt går tanken att lindra för dessa patienter följaktligen hand i hand 
med att förhindra att det blir nya brottsoffer. Även Eldridge (1998a, 
1998b) motiverar vård av sexualförbrytare med att det bästa sättet att 
skydda barn från sexuella övergrepp är att förändra gärningsmännen. 

Ett tiotal personer, som sexuellt förgriper sig på barn, överlämnas till 
rättspsykiatrisk vård varje år (Lidberg, 2000). När det gäller vården av 
dem, påpekar Eriksson (1997) att en förtroendefull relation mellan 
”undersökaren och den undersökte” är av avgörande betydelse. Den 
förtroendefulla relationen är också avgörande för att få den som begått 
övergreppen att lämna en redogörelse för sin egen uppfattning om 
orsaken till sin brottsbenägenhet, skriver Eriksson. Flera forskare påtalar 
att med en så heterogen grupp av personer, som de som förgriper sig mot 
barn, är det viktigt att förstå något av den enskildes problematik, för att 
på det sättet kanske se något av de underliggande orsakerna. Den 
tilltagande medvetenheten om dessa brott har också medfört ett ökat 
behov av att objektivt och från olika håll belysa brotten. Flera, både 
internationella och nationella forskare, visar att det är nödvändigt med 
vård och behandling av dem som sexuellt förgriper sig på barn. 
Grossman, Martis och Fichtner (1999) påpekar dock att även om viss 

–––––––––
10 Bestämmelser om när domstolen får överlämna till rättspsykiatrisk vård finns i 31 kap. 3§ 

brottsbalken. Av Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård 6§ framgår att rättspsykiatrisk vård 
ska ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av en landstingskommun.  

11 Landstinget Kronoberg, Östra sjukvårdsförvaltningens rapportserie. Behandlingsprogram för 
patienter med pedofil störning vid Regionpsykiatriska kliniken i Växjö (1997, s 14). 
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behandling av sexualbrottslingar verkar lovande, så vet man fortfarande 
litet om vad i behandlingen som har effekt. 

Rask (2002) betonar att skötare och sjuksköterskor inom 
rättspsykiatrisk vård har behov av specifika kunskaper som beaktar de 
särskilda svårigheter som generellt är förknippade med omvårdnad av 
rättspsykiatriska patienter. Detta behov, påpekar Rask, tillgodoses 
emellertid inte i vårdares grundutbildning. I grundutbildningen ingår inte 
heller undervisning i vårdandet av patienter som begått sexuella 
övergrepp mot barn. Därför saknar vårdare till dessa patienter kunskap 
om dem, kring hur de tänker, hur de erfar sitt liv och vad de anser om sitt 
brott. Att vårdandet av dessa patienter därigenom blir ett omdebatterat 
ämne, med starka känsloyttringar, även hos dem som själva arbetar inom 
rättspsykiatrin, är inte förvånande. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting (1997)12 har 
också uppmärksammat att personal som vårdar patienter som gjort sig 
skyldiga till vissa ”specifika och uppmärksammade brott”, såsom 
sexuella övergrepp, behöver extra stöd. Vari detta stöd skall bestå svarar 
inte Hälso- och sjukvårdsnämnden på, utan det kräver ytterligare 
forskning. Levander (1997b) påpekar dessutom att det är angeläget att 
skaffa nationella kunskaper och erfarenheter utifrån vårt svenska 
samhällssystem och vår aktuella situation här och nu, då de flesta 
forskningsresultat, både vad gäller sexualbrottslingar och deras 
behandling, är utifrån amerikansk forskning. 

Det kan alltså antas vara betydelsefullt att de som begått sexuella 
övergrepp själva får redogöra för hur de ser på varför de har begått dessa 
brott. I DSM-IV13 står bland annat att ”pedofili orsakar ett kliniskt 
signifikant lidande”, och patienter med denna diagnos uttrycker även 
själva att de lider. För att kunna utföra sitt uppdrag behöver därför den 
rättspsykiatriska vården kunna påverka dessa patienters lidande, så att det 
inte resulterar i fler brott. Vad vårdande i form av ett lindrat lidande 
skulle kunna innebära för patienter som sexuellt förgripit sig på barn, ses 
därför i denna avhandling som en intressant möjlighet att utforska. Men 
för att få en fördjupad förståelse för vad vårdandet av dessa patienter 
skulle kunna innebära, måste en viss förståelse av patienterna och även 
deras brott uppnås. Denna förståelse behöver bygga på både ett patient- 
och ett vårdarperspektiv utifrån frågeställningar såsom: Hur tänker en 
sådan patient? Vad driver honom? Hur ser patienten på sitt brott? Hur är 
det att vårda dessa patienter? Genom att på detta sätt gå till patienternas 
och vårdarnas livsvärld, skulle slutsatser kunna dras om detta vårdande. 

–––––––––
12 HSN, Stockholms läns landsting (1997). Tjänsteutlåtande om den rättspsykiatriska vården. 
13 DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fjärde versionen) är ett inom 

psykiatrin vedertaget diagnossystem, som tagits fram i USA av American Psychiatric Association, 
1994. Översättning till svenska av Jörgen Herlofson och Mats Landqvist. 
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Patienter som sexuellt förgriper sig på barn 
Själva uttrycket ”pedofili” kommer ifrån de grekiska orden paidos, som 
betyder barn, och philos, som betyder vän. Även flera andra begrepp för 
avvikande sexualitet härrör utifrån grekiska ord såsom exempelvis 
pederast, hebefili och efebofili14. Samtliga benämningar brukar dock 
underordnas begreppet parafili, som innebär en avvikande sexuell 
läggning. Mossige (1997) har i en analys av flera studier kring 
barnaförövares personlighet kommit fram till att de inte är en homogen 
grupp, varken när det gäller dem själva som personer eller utifrån vilka 
barn de väljer att förgripa sig på. 

Begreppet ”pedofili” är, enligt Svedin (2002), inte liktydigt med 
sexuella övergrepp, utan ”pedofili” används oftast som ett samlings-
begrepp när en vuxen person15 är känslomässigt och sexuellt attraherad av 
barn. ”Pedofiler” kan men behöver inte ge efter för den sexuella 
läggningen och agera i enlighet med den. Den pedofila läggningen 
behöver inte ens alla ha som förgriper sig på barn.  

En slutsats som dras i Statens offentliga utredning kring Sexualbrotten 
(SOU 2001:14) är att det förhållandet att själv ha blivit utsatt för sexuella 
övergrepp är en riskfaktor för att själv bli en förövare, men inte ett 
avgörande kännetecken. Undersökningar visar att enbart en tredjedel av 
män, som sexuellt förgripit sig på barn, själva har blivit utsatta (Nilsson 
& Svedin, 2002). 

I föreliggande avhandling kommer inte de patienter som ingår i 
forskningen att särskiljas varken utifrån sin specifika sexuella läggning 
eller de speciella sexuella handlingar mot olika barn eller ungdomar som 
de begått, utan enbart benämnas utifrån att de är överlämnade till vård för 
att de sexuellt har förgripit sig på barn16. Den definition på sexuella 
övergrepp som, enligt Svedin (2002, s 58), internationellt är mest använd 
och refererad, formulerades redan år 1976 av Schechter och Roberge, och 
det är också den som gäller för patienterna i denna avhandling: 

Sexuellt övergrepp definieras som indragandet av beroende och 
utvecklingsmässigt omogna barn i sexuella handlingar som de inte 
riktigt förstår, som de omöjligen med insikt kan ge samtycke till 
eller som är ett brott mot de sociala normerna för rollrelationer 
inom familjen. 

–––––––––
14 En pederast kelar med unga pojkar och hänger sig åt ömsesidig onani eller oral-genital kontakt. 

Hebefili innebär att intresset endast riktas mot ungdomar och med efebofili menas att intresset 
enbart är riktat mot barn av samma kön efter puberteten eller den tidiga adolescensen (Martens, 
1991; Svedin, 2002, s 60).  

15 Dessa vuxna personer är till cirka 90 procent män (Larson, Svedin och Warfvinge, 2002; Mossige, 
1997). 

16 I avhandlingen benämns de antingen ”män” eller ”patienter”. 
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Tidigare forskning 

En litteratursökning har genomförts i syfte att dels ta reda på denna 
forsknings relevans, dels få klarlagt forskningsfronten inom området. 
Sökningen gjordes från år 1966 på en äldre databas. Mer heltäckande har 
den emellertid varit mellan åren 198017 och 2003. Litteratursökningen har 
gällt både vetenskapliga artiklar och facklitteratur18. Utöver detta har 
också nationella och internationella konferenser, nytillkomna 
avhandlingar eller vetenskapliga artiklar som berört forskningsområdet, 
beaktats.

Litteratursökningen gav inte några vetenskapliga artiklar eller 
avhandlingar som hade samband med lidandet hos19 och vårdandet av 
patienter som sexuellt förgripit sig på barn. Fyra avhandlingar 
/facklitterära böcker och 94 artiklar20 utifrån ovanstående sökning ansågs 

–––––––––
17 Larsson (2002) uppger att det först under 1980-talet blev allmänt känt att barn kan bli utsatta för 

sexuella övergrepp, och att det inte förrän under mitten och slutet på 1990-talet har 
uppmärksammats att barn kan utföra sexuella övergrepp mot andra barn. 

18 Sökorden har varit pedophilia and suffering, pedophilia and caring, pedophilia and nursing, pedo-
philia and rehabilitation, pedophilia and therapy, pedophilia and psychology samt pedophilia and 
treatment. Mellan åren 1969 och 1980 kallades denna sexuella avvikelse för “sex deviation” eller 
”sex offenses” och därefter fram till 1990 för “paraphilia”. ”Pedophilia” introducerades 1991.  
Det sökprogram som använts är OVID med databaserna PsycINFO, Medline (Databases in 
Medicine and Health Care), CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature), 
Cats (Current Awareness Topics Service) som idag heter AMED (Allied and Complementary 
Medicine) och är en bibliografisk databas inom rehabilitering, sjukgymnastik, arbetsterapi, 
alternativmedicin och palliativ vård, ERIC samt Web resources related to the Social Sciences. En 
sökning på Internet gav ingenting för denna forskning och inte heller en sökning i PsykBase, som är 
Rättsmedicinalverkets databas över rättspsykiatriska undersökningar.  
Enbart sökordet pedophilia och inskränkt till engelska och svenska språket, gav på Medline 245 
träffar mellan åren 1966 till 2003. Sökordet paraphilia eller pedophilia gav på CINAHL 52 träffar 
begränsat mellan åren 1982 och 2003. En kompletterande sökning gjordes via Pubmed, och den gav 
ytterligare 5 referenser. Sökordet pedophilia i Web resources related to the Social Sciences gav 4 
träffar, liksom i Cats. Varken Web eller Cats gav dock några nya referenser. I ERIC användes 
sökorden pedophilia and suffering, pedophilia and caring, pedophilia and nursing, pedophilia and 
rehabilitation., vilket gav 5 ytterligare träffar, men enbart 1 var ny.  
När följande sökord, dvs. pedophilia and suffering, pedophilia and caring, pedophilia and nursing, 
pedophilia and rehabilitation, pedophilia and therapy, pedophilia and forensic psychology, pedo-
philia and history, pedophilia och treatment, kombinerades, gav det i PsycINFO 162 träffar, varav 3 
var nya. Vid genomläsning visade det sig att 65 av dessa referenser berörde terapi , 13 pedophilia 
and psychology och 2 träffar var från kombinationen pedophilia and caring. Varken pedophilia and 
suffering eller pedophilia and nursing gav några träffar. När enbart pedophilia and treatment 
kopplades ihop blev resultatet 178 träffar under åren 1966 till 2003. 

19 Lidandeforskningen generellt är emellertid riklig, och Wiklund (2000) och Öhlén (2000) ger i sina 
avhandlingar aktuella litteraturöversikter. 

20 Det som utifrån litteratursökningen blev av intresse för min forskning var 4 
avhandlingar/facklitterära böcker och 94 artiklar. Av dessa berörde 41 artiklar och 1 avhandling 
pedofilerna själva och 36 artiklar och 2 avhandlingar handlade om behandling av dem. 7 artiklar 
handlade om terapi och 5 om etik. 1 artikel tog upp psykoterapibehandling med hustrur till sexuellt 
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ändå vara av intresse. Av den granskning som genomfördes, görs en kort 
redogörelse som kommer att delas upp i tidigare forskning om 
”männen”21 och tidigare forskning om ”männens” vård och behandling. 
Denna indelning bedöms anknyta något till ”männens” lidande och deras 
vårdande.

Tidigare forskning om ”männen” 
Den mesta forskningen, om män22 som sexuellt förgripit sig på barn, har 
genomförts utifrån ett psykologiskt, socialt eller biomedicinskt 
perspektiv23, där framför allt det psykologiska och det biomedicinska 
perspektivet utgör motsatser till varandra. När det gäller personer som 
sexuellt har förgripit sig på barn, är det inte heller lätt att i forskningen 
särskilja dem från sexualbrottslingar i allmänhet, då det inte alltid görs en 
skillnad mellan dessa grupper. Det är varken entydigt hur sexuella 
övergrepp definieras i de olika undersökningarna eller vad som är barnets 
åldersgräns. Åldersgränsen för barn, antingen 18 år eller 15 år, varierar 
dessutom mellan olika länder. Trots dessa svårigheter görs ett försök att 
först beskriva den psykologiska/sociala forskningen kring männen och 
därefter den biomedicinska. 

I den psykologiska forskningen framkommer att de flesta av dessa män 
har narcissistiska drag, där en låg självkänsla ingår. Hedlund (1990) 
skriver att män som begått sexualbrott många gånger har använt 
brottsoffret för att bygga upp sin egen självkänsla. De flesta män, i 
Hedlunds kliniska studier, kunde även beskriva att de brottades med 
aggressiva och fientliga känslor inombords, samtidigt som de försöker 
skydda sig mot oförrätter och kränkningar som tidigt drabbat och skadat 
dem. Även den amerikanske psykologen Groth (1981) beskriver i sin 
forskning, att övergreppen kan utlösas i en situation där mannen vill ge 
igen och hämnas för oförrätter han upplevt i sin uppväxt. Lösningen för 
mannen är, enligt Hedlund (1990), att möta sin smärta, för att på det sättet 
kunna avhålla sig från brott. 

                                                                                                  
avvikande män. 3 artiklar tog upp ett vårdarperspektiv och 1bok och 1 artikel handlade om kvinnor 
som förgår sig mot barn. 

21 I forskning kring sexuella övergrepp på barn dominerar männen som förövare. Saradjian (1997) 
skriver att det enbart finns uppskattade värden på hur många kvinnor som förgriper sig sexuellt på 
barn. Hon nämner att var femte sexuellt förgripen pojke blir utnyttjad av en kvinna och 
motsvarande antal för flickor är var tjugonde. Larsson, Svedin och Warfvinge (2002) anger att cirka 
10 procent av dem som förgriper sig på barn, är kvinnor. Martens påpekar att forskning har visat att 
de flesta som förgriper sig på barn är män. ”Men det är inte uteslutet att det här föreligger en 
kulturbias: kvinnor ges i sin könsroll betydligt större utrymme än män att i sitt umgänge med barn 
komma barnen närmare både fysiskt och känslomässigt”. (1991, s 52) 

22 I det här sammanhanget har jag valt att benämna de patienter, som är i fokus för min forskning, 
som ”män”, eftersom det är så som de oftast beskrivs i den tidigare forskning som jag har granskat. 

23 I Tidefors Anderssons avhandling (2002) ges en aktuell och mycket gedigen litteraturöversikt både 
om den vuxne som förgriper sig på barn och om forskning utifrån olika perspektiv kring behandling 
av dessa personer.  
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I forskning framkommer många smärtsamma drag hos dessa män. 
Exempelvis Fisher (1969), Pacht och Cowden (1974) och Ballard, Blair, 
Deveraux et al. (1990) framför både aggressivitet, leda och depression. 
Tidefors Andersson (2002) ser det dock inte främst som att förövaren 
styrs av vrede eller maktbegär, utan för Tidefors Andersson framstår 
övergreppen i högre grad än vad som tidigare framkommit som en sexuell 
handling utifrån interpersonella problem.  

Silin (1997) beskriver hur barn kan drabbas och bli skadade genom 
inslag av sexualisering i den tidiga relationen mellan barn och vårdare. 
När vårdnadshavare enbart använder barnet till egen tröst och njutning, 
och inte bryr sig om att bekräfta barnet, skadar det givetvis barnet. Detta 
narcissistiska utnyttjande av barnet kan, enligt Silin, bero på en 
projektion av vårdnadshavarens egna rädslor och sexualiserade 
önskningar. När vårdaren inte räcker till, utan snarare tränger sig på och 
invaderar barnet, kan detta senare styra barnets sexuella utveckling mot 
perversioner (Silin, 1997).  

Något som många forskare ser som ett gemensamt drag hos 
sexualbrottslingar, och framför allt hos barnaförövare, är deras oförmåga 
till närhet (Hedlund, 1995; Seidman, Marshall, Hudson et al., 1994; 
Marshall, Serran & Cortini, 2000). Oförmågan till närhet sammanförs 
också med reflektioner kring den empatiska förmågan. Steele (1997) tar 
upp tre utvecklingslinjer för ”pedofilbeteende”. Den första utvecklings-
linjen ger en låg självaktning hos barnet, beroende på dålig omsorg och 
ringa tillgång till närhet tidigt i barnets liv. Den andra utvecklingslinjen 
medför en brist i den empatiska utvecklingen och den tredje en 
sexualisering hos barnet när det försöker komma över inre konflikter. 
Beskrivningen av de tre utvecklingslinjerna går dock i varann. Steele 
beskriver att barnet utvecklar ett sexuellt exploaterande beteendemönster 
för att överbrygga sin empatiska oförmåga. Barnet har inte tillgång till 
något annat beteendemönster för att visa uppskattning och omsorg om en 
annan mänsklig varelse, varigenom detta blir en rest av den tidiga bristen 
på omsorg om barnet. 

Marshall, som nämnts ovan, har under många år forskat om 
sexualförbrytare och deras behandling. Tillsammans med flera andra 
forskare, såsom exempelvis Barbaree (Marshall & Barbaree, 1990), 
Pithers (1994), Fernandez (Fernandez, Marshall, Lightbody et al.) och 
Hamilton (Marshall, Hamilton & Frenandez, 2001), har även Marshall 
berört empatistörningar hos dessa män både på det kognitiva och på det 
emotionella planet. Att männen ska uppnå empati med offret är enligt 
denna forskning en viktig del i förändringen av deras brottsbeteende, trots 
att forskningsresultaten inte entydigt visar varken på hur detta kan uppnås 
eller vari dessa mäns empatistörning egentligen består. Diskussionen rör 
sig både kring olika slags brister i omhändertagandet under barndomen, 
och kring avsaknad av en förmåga att föreställa sig och förstå andra 
människors perspektiv på grund av genetiska orsaker (Keenan & Ward, 
2000). Här kan man också dra paralleller till Holm (2001) som hävdar, att 
då förutsättningen för den empatiska förmågan troligen är medfödd, kan 
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hinder i den empatiska processen bero på omedvetna konflikter, bristande 
motivation eller brister i den grundläggande tidiga utvecklingen av den 
egna identiteten. Har man inte fått uppleva att någon bryr sig om hur man 
mår eller vad man behöver, kan det, enligt Holm, bli svårt att sätta sig in i 
andras känslomässiga upplevelser, vilket alltså skulle kunna gälla 
personer som sexuellt förgripit sig på barn. Även Tidefors Andersson 
(2002) berör dessa mäns empatiska förmåga, och kommer fram till att de 
inte har fått tillräcklig hjälp i sin barndom för att öva upp sin 
självreflekterande förmåga. Att den självreflekterande förmågan 
konstituerar det unikt mänskliga och därigenom tillhör alla människor, 
anknyter Tidefors Andersson till Wrangsjö (1993).  

Som framgår är forskningen kring dessa mäns empatiska förmåga 
motsägelsefull. Samtidigt som bland andra Monto, Zgourides och Harris 
(1998) i sin forskning kring unga sexualbrottslingar finner att de 
statistiskt sett inte är mindre empatiska än jämnåriga icke-förövare, visar 
flera andra studier på empatistörningar hos dessa personer. Metoderna för 
att skatta en eventuell empatibrist hos barnaförövare förändras dock 
kontinuerligt, vilket kan vara en förklaring till att resultaten skiftar. 
Dessutom anses empati vara ett komplext fenomen, som inte är lätt att 
mäta (Tierney & McCabe, 2001). 

Trots vissa gemensamma drag, som visats ovan, är forskare i de flesta 
fall överens om att barnaförövare är en heterogen grupp. Eriksson (1997) 
och MacDonald (1998) påpekar att forskning redogör för stora variationer 
kring personligheten hos individer som gjort sig skyldiga till sexualbrott. 
Flera forskare, exempelvis Bradford, Bloomberg och Bourget (1988) och 
Abel, Becker, Cunningham-Rathner et al. (1988) har gjort jämförande 
studier avseende barnaförövares likheter och olikheter. De visar att det 
inte är möjligt att ge dessa män en specifik profil. De enda likheter som 
forskarna hittade bestod i att hela gruppen uppvisade signifikanta nivåer 
av psykosexuell dysfunktion. Även Martens (1991) framhåller att man 
kan förmoda att sexualiteten för dessa män är ytterst konfliktfylld och 
ångestladdad. Mossige (1997) drar de jämförande studierna avseende 
barnaförövare till sin spets och framhåller att det varken går att hitta 
några gemensamma personlighetsdrag eller gemensamma psykiska 
problem hos dessa män, och därför är det också omöjligt att med 
psykologiska test eller andra undersökningstekniker ”avslöja” dem. Det 
är deras handlingar som särskiljer dem från andra människor påpekar 
Mossige. Av dessa orsaker blir det svårt att bedöma vad som skulle kunna 
förebygga deras brott. Mossige (1997) betonar att personer som sexuellt 
förgripit sig på barn alltid gör vissa val, men ju närmare själva 
övergreppet de kommer, ju färre blir valmöjligheterna. Att det därigenom 
finns inslag av tvångsmässighet i övergreppet tas också upp av Ward och 
Hudson (2000). 

Forskning utifrån ett biomedicinskt perspektiv utgår ifrån att det finns 
en biologisk komponent bakom gärningsmannens benägenhet att förgripa 
sig på barn. Eriksson (1997) framhåller att sexualbrottsbenägenheten 
dramatiskt skulle kunna reduceras genom behandling som minskar den 
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androgena24 aktiviteten. Dock påpekas ”att en antiandrogen behandling 
endast påverkar sexualitetens styrka och ej dess inriktning. En partiell 
sänkning av sexualdriften med hjälp av farmaka kan således inte 
förväntas hjälpa en patient vars problem är en avvikande inriktning av 
den sexuella driften” (s 31). 

Beskrivningen av män med denna avvikande inriktning av den sexuella 
driften visar genomgående en osäkerhet runt dem som personer. Det finns 
inte många svar på vilka eller hurdana de är.

Tidigare forskning om ”männens” vård och behandling 
Redan 1984 betonade Finkelhor det ”desperata” behovet av att utveckla 
behandlingsprogram och forska om personer som sexuellt förgripit sig på 
barn25. 20 år senare är forskare/expertis alltjämt oense om vilken 
behandling, eller om någon behandling alls, kan förhindra sexual-
brottslingar att begå nya brott. Mossige (1997) påpekar utifrån 
amerikanska studier att trots behandling återfaller cirka en tredjedel av de 
personer som förgriper sig på barn i samma brott inom sex år. I Sverige 
har Armelius (1997) rapporterat mycket höga återfallsfrekvenser för 
sexualbrottslingar, speciellt för dem som inte fått någon vård. Levander 
(1997b) riktar emellertid uppmärksamheten på att man inte okritiskt kan 
överföra kunskaper och erfarenheter beträffande sexualbrott och 
sexualbrottslingar från ett land till ett annat. 

Den biomedicinsk forskningen visar att sexualförbrytare kan påverkas 
med mediciner (Eriksson, 1994). Socialstyrelsen (1997)26 gav Eriksson27

och senare även Armelius28 i uppdrag att göra en vetenskaplig 
utvärdering av de behandlingsmetoder som tillämpas vid behandling av 
personer som gjort sig skyldiga till sexualbrott. Eriksson (1997) kom i 
denna rapport fram till att psykoterapi inte är en effektiv metod för att 
förebygga återfall i sexualbrott, och därför ansåg Eriksson att psykoterapi 
inte ska ges en självständig ställning vid behandling av sexualförbrytare. 
Armelius (1997) konstaterade dock att olika slag av psykoterapeutisk 
behandling har en vetenskapligt underbyggd effekt på sexualbrottslingar. 
Här finns alltså en motsägelse, och i flera studier, exempelvis Halls 
(1995), förordas också en kombination av medicinering och psykologisk 
behandling. Hall anger återfallsrisken till 19 procent för de som fått en 

–––––––––
24 Androgen enligt Medicinsk Terminologi Lexikon (1990) betyder ’som har förmanligande eller 

maskuliniserande verkan.’ 
25 Finkelhor skriver: ”There is a desperate need for development of specialized child sex offender 

treatment programs. // Research needs to focus on evaluating the effectiveness of various programs 
and treatment strategies”. (1984, s 236) 

26 Socialstyrelsen. Psykiatriuppföljningen 1997:19. Två underlagsrapporter i Nationell översyn av 
innehåll och kvalitet i den psykiatriska vården. 1. Behandling av sexualförbrytare och 2. Effekten 
av psykoterapeutisk vård av sexualbrottslingar. En forskningsöversikt. 

27 Tomas Eriksson, docent och forskare i rättspsykiatri vid Medicinska forskningsrådet (MFR). 
28 Bengt-Åke Armelius, professor i klinisk psykologi. 
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kombinationsbehandling, och 27 procent för jämförelsegruppen, som inte 
fått någon behandling. Levander (1997b) skriver att även om 
antiandrogen medicinering skulle kunna minska återfallsrisken för dessa 
personer, så måste man alltid ha ”ett fullgott samarbete med en 
välmotiverad patient för att den biologiska ansatsen skall kunna fungera 
väl” (s 6). Levander beskriver att en patient blir välmotiverad om en 
vårdare försöker förstå och se vad hans/hennes situation inbegriper 
(1997b).  

På grund av många oklarheter kring behandling av sexualbrottslingar 
betonas i rapporten från Socialstyrelsen (1997) att ”det är uppenbart att 
kunskaperna om sexualbrott fortfarande är ytterligt begränsade. Detta 
gäller såväl orsakerna till och uppkomstmekanismerna för sexualbrotts-
benägenhet som vilka behandlingsmetoder som bäst förhindrar fortsatt 
brottslighet. Omfattande vetenskaplig forskning erfordras för att belysa 
dessa frågor” (s 34). 

En aktuell genomgång av både bakgrundsfaktorer, förklarings- och 
behandlingsmodeller för män dömda för sexuella övergrepp mot barn, 
ges i Tidefors Andersson avhandling (2002). Tidefors Andersson har ur 
ett psykologiskt perspektiv beskrivit 20 män från deras barndom till 
brottets avslöjande i vuxen ålder. Med hjälp av djupintervjuer och olika 
psykologiska tester har Tidefors Andersson beskrivit hur männen i 
hennes forskning har löst de utvecklingsfaser (Erikson, 1989) som varje 
människa går igenom i sitt liv. Resultatet visar att varken männen själva 
eller någon annan egentligen förstod dem, och att de lämnade barn- och 
ungdomstiden med stora brister i sin emotionella förmåga. Det som för en 
del män gav en förankring och stolthet i deras vuxna liv var arbetet, enligt 
Tidefors Andersson. Då Tidefors Anderssons avhandling visar att 
benägenheten att begå sexuella övergrepp till stor del är ett interpersonellt 
problem, dras slutsatsen att en aktiv, stödjande men samtidigt 
konfronterande29 psykoterapi kan hjälpa männen att få tillgång till sin 
egen historia. Lyckas de få förståelse för sig själva kan detta förmodligen 
också hjälpa dem att se sitt övergrepp från barnets utsatta perspektiv. 
Hedlund (1990) framför tankar om att gruppterapi för dessa män skulle 
kunna vara effektivt då männen, genom att i grupp spegla sig i varandra, 
på det sättet lättare skulle kunna få kontakt med sina problem än i en 
individualterapeutisk relation. Även Belfrage (1995) och Murphy, 
Haynes och Page (1992) konstaterar att gruppbehandling skulle kunna 
vara en effektiv metod både i arbetet med svåra sexualbrottslingar och 
unga förövare. 

En avhandling (Rask, 2002), som emellertid inte specifikt berör 
vårdandet av män som begått sexuella övergrepp mot barn, men handlar 
om rättspsykiatrisk omvårdnad, är av intresse för denna studie. Syftet 

–––––––––
29 Denna konfrontation kan förstås som att terapeuten hjälper klienten att möta sitt lidande genom att 

uppmuntra honom att fullfölja en tankegång han är inne på eller en känsla han erfar, trots att den är 
smärtsam.  
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med Rasks undersökning var att med hjälp av ett strukturerat instrument, 
kartlägga vad vårdare anser ingår i den rättspsykiatriska omvårdnaden. 
Resultatet från hans forskning pekar på att konfrontativa interventioner, 
vilkas syfte är att göra patienten medveten om sitt beteende, är en av de 
vanligast förekommande omvårdnadsåtgärderna från vårdares sida. 
Samtidigt framkommer det i Rasks studie att vårdare tycker att denna 
intervention är särskilt svår. Det betonas också att vårdare ser fördelar 
med ett kognitivt förhållningssätt som en metod för att hantera och 
bearbeta ett destruktivt beteende hos sina patienter. När det gäller 
patienter som sexuellt förgripit sig på barn är dock Campbell (1997) 
tydlig med att kognitiva behandlingsprogram inte är tillfredsställande. 
Han framhåller att då de inte beaktar förövarens inre värld, finns risken 
att ”bedras av det utåt positiva men inåt svekfulla beteendet hos dessa 
klienter” (s 205). Marshall och Laws (2003) har dock en avvikande åsikt, 
och är mer positiva till kognitiv behandling. 

Rask (2002) betonar att en tillitsfull relation mellan patient och vårdare 
kan förbättra vården för rättspsykiatriska patienter. Den bör då utgå ifrån 
en tydlig struktur med gränssättning och klara regler. Han påtalar 
emellertid att det behövs en djupare förståelse för vårdares 
omvårdnadsarbete för att se om det verkligen tjänar sitt syfte.  

Brantsaeter (2001) undersökte elva norska män dömda för sexuella 
övergrepp mot barn utifrån ett socialt perspektiv. Hon prövade att förstå 
både övergreppet i sig och den dömde mannen utifrån ett socialt och 
kulturellt sammanhang över tid. Brantsaeter framhåller att dessa mäns 
beskrivning av övergreppen illustrerar den norska kulturens patriarkaliska 
könsmaktssystem. Utifrån detta kopplar hon delvis övergreppen till 
samhällets maktfördelning mellan könen, och anser därför att det framför 
allt behövs samhälleliga förändringar för att komma tillrätta med denna 
problematik. 

Litteraturgenomgången visar att forskning kring vårdandet av patienter 
som är överlämnade till vård för att sexuellt ha förgripit sig på barn, inte 
hitintills har utförts. Levander påtalade redan 1997 att forskning är 
nödvändig för att ”den utomordentligt viktiga omvårdnadsdelen av den 
rättspsykiatriska vården ska kunna utvecklas” (1997a, s 78). Levander 
(1997b) påpekar dessutom att det finns ett ökat intresse för att 
”skräddarsy” omhändertagandet av sexualbrottslingar då läget när det 
gäller effekten av behandling är så oklart. 

Utifrån det som diskuterats, i både beskrivningen av forskningsfältet 
och i tidigare forskning, kan det konstateras, att patienter som sexuellt har 
förgripit sig på barn tillhör en svårt belastad grupp, som både kan ha 
psykiatriska sjukdomstillstånd, psykiska störningar, ett lågt 
självförtroende och svårigheter med sin empatiska förmåga. Dessutom är 
de ofta stigmatiserade av sitt brott, vilket medför ytterligare problem när 
de ska vårdas. Då det inte finns någon forskning kring hur man skulle 
kunna vårda dessa patienter, finns det givetvis inte heller något svar på 
det, varför behovet att utforska vårdandets möjligheter blir uppenbart. 
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Avhandlingens teoretiska 
perspektiv

Föreliggande avhandling utgår ifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv30,
där ”caring”31 är den motsvarande engelska termen för vårdande. Det 
vårdvetenskapliga perspektiv som här åsyftas har sin grund i ett 
humanvetenskapligt tänkande och fokuserar på människan i relation till 
världen, hälsa, lidande och vårdande (jmf Fawcett, 1984; Kim, 1987; 
Meleis, 1997 och Eriksson, 2001). Allmänt beskriver detta teoretiska 
vårdvetenskapliga synsätt ett idealförhållande och är därmed objektivt 
och generellt till sin natur. En ideal vårdteoretisk kunskap är givetvis 
aldrig identisk med den konkreta verkligheten, men behövs som en 
ledstjärna och en vision för dem som skall förverkliga vårdandet i 
vardagen.

Det yttersta syftet med vårdvetenskaplig forskning är att skapa 
kunskap som kan utveckla och förbättra vårdande genom att lindra 
patienters lidande32 och genom vårdandet öka välbefinnandet för 
människan i olika livssituationer. Detta för med sig att patientens33

perspektiv kommer i fokus med en betoning av hans/hennes eget sätt att 
se på sin livssituation. Begreppet patient används i denna avhandling 
utifrån dess betydelse av någon som uthärdar ett lidande, och beskrivs av 
Lindström (1994) på följande sätt: ”Patienten ses som en aktivt handlande 
varelse med intentioner, vilja och önskemål samt bärare av rättigheter, 
skyldigheter och ansvar gentemot sig själv och sin omgivning” (s 44).  

–––––––––
30 Denna avhandling utgår från en syn på vårdvetenskap som en autonom, självständig vetenskap 

med en egen teorikärna, d.v.s. ett bestämt grundmotiv och ett eget meningssammanhang. 
Därigenom kan en autonom vårdvetenskap ses i motsats till en syn på vårdvetenskap som enbart ett 
forskningsområde, som lägger tonvikten på en tvärvetenskaplig kunskapsbas. Då sker forskningen 
antingen utifrån flera olika teoretiska perspektiv eller till och med utan artikulerat och avgränsat 
teoretiskt perspektiv (Eriksson, 2001; Dahlberg, Segesten, Nyström et al., 2003). 

31 ”Caring” kan översättas till svenska med vårdande. Termen ”caring” används vanligen för att 
beskriva ett renodlat vårdande perspektiv utan professionstänkande. Ett ”caring-perspektiv” är 
synonymt med det vårdvetenskapliga perspektiv, som föreliggande avhandling är grundad i. Idag är 
denna term etablerad i svenska vårdsammanhang, eftersom det svenska språket delvis saknar tydlig 
översättning av ”caring” i relation till ”nursing”, som står för det professionsorienterade 
vårdarbetet. 

32 Enligt Eriksson (1990) uttrycker grundmotivet det som ytterst motiverar vårdandet, dvs. att lindra 
den andres lidande. 

33 Erikssons utredning av begreppet ”patient” visar att det ”kommer från latinets patiens, som betyder 
lidande, en som fördrager eller uthärdar något tåligt. Det kommer ytterligare från latinets passio,
vars egentliga betydelse är lidande och som härleds till begreppet pati som betyder tåla, lida och till 
vilket även begreppet passiv och begreppet patient härleds. (jmf Hellquist 1980)” (1993, s 9). 
”Patient” kan således förstås som en lidande människa. 
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Ett vårdvetenskapligt patientperspektiv kan emellertid även innebära 
att utforska hur vårdare erfar vårdandet utgående ifrån patientens villkor 
(Dahlberg, Segesten, Nyström et al., 2003). Med detta följer att 
vårdandets etiska krav, då det är patientcentrerat, utgår ifrån patienten 
och riktas mot vårdaren. Den etiska utmaningen för vårdaren blir 
härigenom att så öppet och förutsättningslöst som möjligt möta patienten 
och dennes föreställning av världen. Detta medför att vårdaren behöver 
ha en äkta önskan att se ur patientens perspektiv, och dessutom en 
öppenhet för att på ett nytt eller annorlunda sätt förstå vad meningen är 
för patienten i hennes/hans värld (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). 
Detta kan jämföras med Lützén (1993) som betonar den etiska aspekten 
av att vårdare reflekterar kring sitt omvårdnadsarbete utifrån patientens 
utsatthet och sårbarhet. 

Då den vårdvetenskapliga grunden är patientfokuserad (Dahlberg, 
Segesten, Nyström et al. 2003), måste vi hela tiden reflektera kring de 
vårdvetenskapliga begreppen, så att vi inte förlorar detta patient-
perspektiv. Det innebär bland annat att inte polarisera vissa aspekter, 
exempelvis lidande och välbefinnande, då människan/patienten alltid är 
en enhet (Eriksson, 2003; Sivonen & Kasén, 2003). 

Att genom vårdande lindra lidande
Vårdvetenskapen ser såsom vårdandets centrala uppgift att lindra 
människans lidande. För vårdande krävs därför kunskap om hur patienten 
hanterar sitt lidande (Eriksson, 1993). Eriksson (1997) betonar att 
lidandet är en unik totalupplevelse, där den lidande, speciellt efter att 
under lång tid ha lidit utan lindring, kan bli avskuren från omvärlden och 
därigenom oåtkomlig. Ett outhärdligt lidande kan i det närmaste förlama 
människan och göra henne/honom apatisk. Younger (1995) framhåller att 
ett svårt lidande kan hindra människans kommunikation, både med sig 
själv och andra. Finns inte ett språk för att uttrycka lidandet blir det 
givetvis svårt för andra att förstå det i dess djupaste dimension. Vårdare 
behöver likväl få en förståelse, om än på ett preliminärt plan, även för ett 
lidande, där människan till och med blir främmande inför sig själv, annars 
försvinner möjligheten att lindra lidandet. 

Enligt Eriksson (1993, 1997) finns lidandet på tre nivåer. Dessa nivåer 
beskriver Eriksson som ”att ha ett lidande”, ”att vara i ett lidande” och 
”att varda i lidande”. Att ha ett lidande innebär att människan egentligen 
inte förstår att hon lider, hon/han förstår inte något av det som känns så 
plågsamt, och kan därför inte heller göra något åt det. I en sådan situation 
är det lätt att bli styrd av yttre omständigheter. På den relationella nivån, 
det vill säga ”att vara i ett lidande”, beskriver Eriksson lidandet som en 
obalans i livet, framför allt i relation till andra människor. Detta härrör 
från en disharmoni i det inre. I denna situation kan människan försöka 
lindra sitt lidande genom behovstillfredsställelse. Denna lindring blir 
emellertid oftast både kortsiktig och ofullständig, då den inte har 
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möjlighet att ge människan en harmonisk helhetskänsla. Därför stegras 
efter ett tag åter människans oro, och detta leder till lidandets djupaste 
nivå, ”att varda i lidande”. Här kan kontakten med ens eget lidande, och 
med ens eget inre, helt gå förlorad (Eriksson, 1994). En möjlighet för 
människan att i denna situation inte bli ”förlamad”, är att få sitt lidande 
bekräftat av en medmänniska.  

Med en vårdvetenskaplig blick är varje människa en unik enhet där alla 
till människan hörande dimensioner går i varandra utan att kunna 
särskiljas (Eriksson, 2003; Sivonen & Kasén, 2003). Det är först när det 
blir uppenbart att någon dimension av människans enhet är mindre 
närvarande, som uppmärksamheten börjar riktas mot denna34.
Människans enhet blir en betydelsefull vårdvetenskaplig utgångspunkt i 
denna avhandling, liksom det vårdvetenskapliga förhållningssättet att 
människans historia aldrig utesluter möjligheten till växt och utveckling 
för den enskilda människan (Eriksson, 1987). Det finns enligt Lindström 
(1994) inga ”hopplösa” situationer även om möjligheterna inte alltid är 
lätta att se, eftersom mötet kan ske ”i ett gränsland mellan vetande och 
icke vetande” (s 47). 

Vårdandet innebär att vilja den andra människan väl oberoende av 
rådande omständigheter (Dahlberg, Segesten, Nyström et al., 2003). Detta 
kan förverkligas på många olika sätt, men alla handlingar bör utgå ifrån 
patientens behov i den aktuella situationen, vilket kan nödvändiggöra 
åtskillig eftertanke. Utgångspunkten, enligt Eriksson (1990), är att hos 
vårdaren i det mellanmänskliga väcka ansvaret och viljan till att vårda. 
När viljan finns, finns också en möjlighet att på ett fundamentalt sätt 
vidröra en annan människa utifrån en strävan att lindra den andres 
lidande. Wiklund (2003) skriver att om människor inte led, och om deras 
medmänniskor inte skulle bli berörda av deras lidande och försökte lindra 
det, då skulle det inte behövas eller finnas något vårdande. Det är den 
lidande människan som vi möter i vården och som alltså därmed 
motiverar vårdandet. Lidandeperspektivet innebär därigenom en 
fokusering på patientens värld. Det första steget för vårdaren blir på så 
sätt att kunna uppfatta den andra människans lidande. 

I denna studie ses alltså inte människans lidande som ett uttryck för 
”problem” som går att ”lösa”, utan istället något som måste genomlevas. 
Lidande är ett starkt ord, men lidande hör ihop med livet. Människor 
lider, samtidigt som det är människor som åstadkommer lidande, men det 
är också människor som kan lindra eget eller andras lidande och göra det 
uthärdligt. Däremot kan lidandet bli outhärdligt när människan blir 
fången i sitt lidande. 

Lidandebegreppet är utifrån ovanstående följaktligen både ett vård-
vetenskapligt begrepp och ett livsvärldsbegrepp, där det intressanta blir 
hur det erfars av varje unik patient. Varje människa ”lever” alltså sitt 

–––––––––
34 Exempelvis har Eriksson & Lindström (1993) uppmärksammat att patienters andliga dimension 

varit negligerad i sjukvården. 
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lidande. Det personliga och unika lidandet formas av människans 
handlingar och existens, och det blir den unika betydelse som varje 
enskild människa ger sitt eget lidande som avgör hur hon/han förmår stå 
ut med eller ta sig igenom sitt lidande. Att lindra lidande förutsätter enligt 
Eriksson (1993) att vi känner igen lidandet i dess olika former och 
uttryckssätt, och att vi i djup mening försöker förstå det. Wiklund (2003) 
menar att eftersom ett lindrat lidande är en personlig upplevelse kan 
vårdaren inte tala om för patienten vilken lidandets mening är. Vad 
vårdaren däremot kan göra är att bekräfta patientens lidande och 
sårbarhet, genom att lyssna till patientens berättelse om sina erfarenheter 
av livet och lidandet. Att kunna berätta om sitt lidande ses som en 
helande möjlighet även av Ricoeur (1992) och Frank (1995). 

Även Eriksson (1994) ser lidandeberättelsen som en möjlig väg för ett 
lindrat lidande. Hon beskriver denna väg genom att visa på lidandets 
drama35, vilket gestaltar patientens kamp med sitt lidande. Eriksson 
(1994) gör dessutom en distinktion mellan sjukdomslidande, vårdlidande 
och livslidande. Dessa tre begrepp synliggör, enligt Eriksson (1993), 
lidandets varför, och utgår därigenom både ifrån vad som är i lidandets 
fokus och vad som gett upphov till det. Sjukdomslidande är det lidande 
som upplevs i relation till sjukdom och behandling. Även medicinsk 
forskning bidrar till att lindra detta lidande, men forskningsintresset 
ligger då inte på den mellanmänskliga relationen eller på lidandet, såsom 
inom vårdvetenskapen, utan på bot av sjukdomen. 

Vårdlidande är det lidande som uppkommer i samband med 
”vårdandet” eller närmare bestämt ”icke-vård”, och blir därigenom ett 
onödigt lidande för patienten. Olika studier (Lindström, 1995; 
Halldórsdóttir, 1996; Dahlberg, 2002a) har visat vårdlidande i form av att 
patienten kränks, fördöms eller straffas. Även maktutövning och 
utebliven vård kan förekomma i varierande grad och i olika situationer, 
och förstås som vårdlidande. 

Livslidande är det lidande som upplevs i relation till det egna livet. I 
djupaste mening är människan utlämnad till andra människor, eftersom 
det är dem hon vanligtvis är beroende av i sitt dagliga liv. Vad en enskild 
människa själv kan göra står alltid i relation till andra, då vi ju aldrig 
finns till som solitärer. Livslidande kan innebära allt från ett hot mot ens 
totala existens till en förlust av möjligheten att fullfölja olika sociala 
uppdrag. Livslidande är följaktligen det lidande som är relaterat till allt 
vad det kan innebära att leva. Eriksson (1994) påpekar att kanske en av 
de allra djupaste formerna av livslidande är kärlekslösheten. 

–––––––––
35 Varje lidande människa genomgår i sitt lidandes drama tre akter (Eriksson, 1994). Lidandets drama 

handlar om ett möte där människan erfar att hon fått en värdig motspelare som kan gestalta och 
tolka hennes lidande. Att däremot frånta människan hennes lidande, att inte se det, innebär att frånta 
hennes livsmöjligheter. Det är i dialogen mellan människor som återberättandet av lidande och 
smärta kan ske, och på det sättet lindra lidande. Då människan berättar om sitt lidande, gör hon det 
med en önskan om att bli trodd på, d.v.s. att vara trovärdig. Att bli betrodd är att bli bekräftad i sin 
värdighet. 
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Med livsvärlden som grund 
I denna forskning utgör livsvärlden kunskapsteoretisk grund både för 
förståelsen av vårdandet och det vetenskapliga arbetet. Livsvärlden som 
grund för vård är betydelsefull i all patientfokuserad forskning. Dahlberg 
(1995, 2001)36 ser hur livsvärldsperspektivet37 på ett självklart sätt är 
förenligt med ett patientperspektiv i vårdvetenskaplig forskning. 
Livsvärlden kan inte reduceras till omvärlden eller vår subjektiva 
förställning om världen. Livsvärlden är lätt att göra banal, men då den är 
världen ”som vi lever den”, förstår man snart att det inte är så banalt. Vi 
kan inte gå utanför den, men den är trots det ingen sluten och statisk 
värld. Det man möter i livsvärlden, av både materiella objekt och 
immateriella företeelser såsom värden, stämningar och betydelser, erfars 
av varje enskild människa på sitt sätt. Människans livsvärld avgränsas i 
horisonter, men dessa flyttar sig och de förändras ständigt beroende på 
hur människan erfar världen (Bengtsson, 2001).  

Den kunskap som finns inbäddad i den naturliga hållningen till världen 
beskrivs av livsvärldsfenomenologin (Bengtsson, 1998, 2001). Att den är 
”naturlig” betyder i detta sammanhang att den är oreflekterad och 
omedveten, och den utgör därigenom en utgångspunkt för människans 
vardag, hennes dagliga handlingar och aktiviteter, både i den privata 
sfären och i yrkeslivet. Vi kan egentligen bara uttala oss om vår egen 
livsvärld. Det är just detta oreflekterade förhållningssätt som fenomeno-
logiskt vetenskapligt arbete framför allt studerar. Bengtsson (2001) frågar 
sig om detta skulle kunna ses som subjektivistiskt i den betydelsen att 
livsvärlden på det sättet gör världen beroende av våra erfarenheter av den, 
och svarar samtidigt att ”Husserl förstår verkligheten som allt det som 
kan göras tillgängligt i omedelbar och evident erfarenhet” (s 30, 
författarens kursivering). Dahlberg (2001, 2003) poängterar emellertid att 
när patienten berättar något för oss, är det vanligen utifrån hennes/hans 
vardagsvärld, varför det gäller att frigöra denna patientberättelse med 
hjälp av vårdvetenskapen såsom en ideal kunskap. Trots det är givetvis 
vardagsvärlden, som en betydelsefull aspekt av människors livsvärld, en 
viktig värld även i vårdforskningen. På så sätt kan ett fenomenologiskt 
livsvärldsperspektiv bidra med ett närmande av vetenskapen till 
människan och hennes värld (Dahlberg, 1998).  

Termen fenomenologi kan beskrivas som vetenskapen om fenomen, 
där ordet fenomen härstammar från det grekiska ordet fainomenon, vilket 
betyder ”det som visar sig eller det uppenbara” (Heidegger, 1993/1926). 
Husserl (1992/1929) har myntat uttrycket ”till sakerna själva” där han tar 
ställning för en vetenskaplig hållning, som innebär att man inte ”våldför” 
sig på livsvärldens fenomen. Han ville också att vi kritiskt granskar de 
företeelser eller förhållanden som av ”gammal vana” blivit självklara, och 

–––––––––
36 Jmf Bengtsson (1998/1999/2001).  
37 Livsvärldsidén återfinns bland annat i Husserls fenomenologiska filosofi (1970/1936). 
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som vi därför inte längre ser. Heidegger (1993/1926) skriver att 
fenomenologin inte är och heller aldrig kan bli någon ”ståndpunkt”, utan 
är rotad ”i uppgörelsen med sakerna själva” (s 50). Fenomenologin 
undviker på så sätt att fastna i ett specifikt teoretiskt perspektiv. 

Enligt den nämnda fenomenologiska ansatsen är det vetenskapens 
uppgift att utforska livsvärlden och bringa den till ett teoretiskt begripligt 
uttryck. På så sätt kan man alltså se livsvärlden som en förutsättning för 
vetenskapligt arbete, då det är från livsvärlden som vetenskapen måste 
hämta sitt material. Här blir dock intersubjektiviteten, det vill säga 
relationen mellan forskaren och informanten central för kvaliteten på det 
erhållna materialet. Forskning, enligt Dahlberg (2001), handlar om att 
hitta en ideal position i mitten, där å ena sidan människans komplexa och 
obestämda värld kan bejakas, samtidigt som ett strikt vetenskapligt krav 
tillgodoses.

Även Karlsson (1995) påtalar livsvärlden som vetenskapens grund, 
samt att den alltid är större än de olika vetenskaperna som utgör delar av 
livsvärlden. Karlsson, liksom Bengtsson (2001), poängterar att veten-
skapen absolut inte är identisk med livsvärlden, för vetenskapen består, 
som det även nämndes tidigare, med nödvändighet av idealiseringar av 
den konkret levda verkligheten. Samtidigt som vetenskapen då förlorar i 
konkretion vinner den dock i begriplighet på en högre, intellektuell nivå. 
Men det gäller att vara mycket uppmärksam på att inte förlora kontakten 
med livsvärlden, då sådan forskning i så fall kan förlora betydelsen för de 
människor som den önskar beröra (Bengtsson, 2001). 

Det övergripande syftet med forskning som har en livsvärldsansats är 
att öka förståelsen för människors tillvaro och existens genom att belysa 
den ur deras eget perspektiv. En forskningsgrund i livsvärlden utgör en 
möjlighet för att informantens värdighet bevaras genom att forskaren 
försöker sätta sig in i hur hon/han erfar den del av världen som 
forskningen berör. Informanterna får komma till tals på sina egna villkor 
genom att tankar och känslor som ligger bakom deras föreställningar och 
handlingar fokuseras. Lindström visar hur betydelsefull patientens 
livsvärld är då man vill få en ökad förståelse för den enskilda människans 
handlande. Hon beskriver att ”i det ´inre seendet´ finns alla de olika 
former som människan använder sig av då hon ger den yttre verkligheten 
en inre upplevelse” (1994, s 44). Eriksson (1992) konstaterar att då 
vårdandet är ett kulturellt fenomen som ingår i en social och etisk 
kontext, blir det fenomenologiska närmelsesättet aktuellt inom 
vårdvetenskapen både då man önskar tränga in i lidandet och vårdandet, 
för att förstå olika individuella handlingar, och den hållning som ligger 
bakom dessa. 
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Avhandlingens syfte och 
frågeställningar

Som framgått av redogörelsen för tidigare forskning kring män/patienter, 
som sexuellt förgripit sig på barn, finns det ingen vetenskapligt grundad 
kunskap för vårdandet38 av dessa patienter. Utifrån avhandlingens 
teoretiska perspektiv har det blivit tydligt att ett vårdande utifrån ”caring” 
behöver utgå ifrån ett patientperspektiv. Dessutom påtalar Haines (2000) 
att det finns en brist på studier som belyser patientens perspektiv inom 
rättspsykiatrisk vård, samt även forskning som både åskådliggör ett 
patient- och ett vårdarperspektiv. Sådan forskning i relation till 
rättspsykiatriska patienter som sexuellt förgripit sig på barn, finns inte 
alls. Det finns således ett stort behov att beskriva dessa patienters 
livsvärld i syfte att se hur deras brott kan relateras till dem som personer. 
Genom att synliggöra dessa patienters livsvärld ges även möjligheter för 
samhället att förstå komplexiteten i denna. 

Att patienter som begått sexuella övergrepp mot barn lider finns 
angivet i DSM-IV39. Vad som inte framgår är emellertid vad deras 
lidande innebär. Att det är svårt att vårda dem finns också nedskrivet40,
men vi vet ändå inte vad dessa svårigheter består i. Vi vet därför inte 
heller vilken beredskap vårdare har att genom vårdandet lindra 
patienternas lidande. Det finns följaktligen ett stort behov av att få detta 
belyst, och mot bakgrunden av att det inte finns några studier som visar 
vad det innebär att utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv vårda patienter 
som sexuellt förgripit sig på barn, blev det värdefullt att genomföra denna 
studie.

Det övergripande syftet med avhandlingen är att belysa vad vårdandet 
av manliga patienter, som sexuellt förgripit sig på barn, skulle kunna 
innebära. Detta inbegriper att öka förståelsen för dessa patienters lidande 
i syfte att finna olika möjligheter att genom vårdandet lindra lidandet. 
Syftet i den första delstudien är att beskriva patienternas lidande. I den 
andra delstudien är syftet att beskriva hur vårdare erfar att vårda dessa 
patienter.

–––––––––
38 Se fotnot 2 sid 13. 
39 I DSM-IV står under diagnoskriterierna för pedofili bland annat: ”Fantasierna, impulserna eller 

beteendena orsakar kliniskt signifikant lidande”. Se även fotnot 9, sid 15 som beskriver dessa 
patienters sjukdomslidande. 

40 Se fotnot 12, sid 17. 
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Följande forskningsfrågor ställdes i forskningen: 

Hur beskriver patienter som sexuellt förgripit sig på barn sitt 
lidande, och vad är innebörden i dessa beskrivningar? 
Hur beskriver vårdare, utifrån sin vårdande livsvärld och mot 
bakgrund av patienternas lidande, upplevelsen av att vårda dessa 
patienter? Och vad är innebörden i dessa beskrivningar? 
Vad skulle vårdandet i form av ett lindrat lidande för patienter 
som sexuellt förgripit sig på barn kunna innebära? 

Genom att beskriva hur de aktuella patienterna erfar sin situation och sitt 
lidande, samt hur vårdarna genom vårdandet erfar att lindra patienternas 
lidande, sökes en meningsbärande bild av vårdandet av patienter som 
begått sexuella övergrepp mot barn.  
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Forskningsansats och 
metod

Avhandlingens teoretiska perspektiv är vårdvetenskap, samtidigt som den 
kunskapsteoretiska ramen är fenomenologi. Fenomenologin utgör också 
strukturen för forskningen, då den i sin helhet genomförs med en 
livsvärldsansats. Även exkursen, det filosofiska mellankapitlet som följer 
efter det empiriska resultatet, ses ur ett fenomenologiskt perspektiv. Det 
syftar till att verka för en större begriplighet av beskrivningen av ett 
mycket komplext fenomen som utgår från empirin. I forskningen framstår 
vissa tankemönster kring vad vårdandet, i form av ett lindrat lidande, kan 
innebära för patienter som sexuellt förgripit sig på barn. Trots dessa 
tankemönster är det likväl det fenomenologiska synsättet som styr, då jag 
avstår från slutgiltiga teser för att inte ta risken att verklighetens många 
fasetter normativt undertrycks (jmf Bengtsson, 2001, s 63). 

I detta kapitel kommer inledningsvis att redogöras för de kunskaps-
teoretiska ställningstaganden som ligger till grund för att utveckla 
kunskap om vad lidandet hos och vårdandet av patienter som sexuellt 
förgripit sig på barn skulle kunna innebära. Därefter beskrivs hur 
forskningen genomförts. Slutligen klargörs etiska ställningstaganden. 
Kapitlet kommer att belysas med citat från de empiriska studierna41.

Kunskapsteoretiska ställningstaganden 
Planeringen och problematiserandet av den aktuella studien avslutades i 
uppfattningen, att en beskrivande fenomenologisk forskningsansats 
förmår att möta en komplex och dubbelbottnad värld utan att dess 
innebörd förloras. Det fenomenologiska närmelsesättet blir av särskilt 
intresse inom vårdvetenskapen då önskan är att tränga in i vårdandet och 
utifrån ett patientperspektiv förstå hur människan på ett grundläggande 
sätt erfar sitt liv och sin värld utifrån sina egna villkor. Om även ett 
vårdarperspektiv ingår i detta vårdvetenskapliga patientperspektiv, 
innebär det att vårdarperspektivet ska kunna beskriva något som indirekt 
har betydelse för patientens vård och välbefinnande (Dahlberg, Segesten, 
Nyström et al., 2003). 
–––––––––
41 Trots att läsaren ännu inte har fått ta del av citaten från informanterna är förhoppningen, att de citat 

som förekommer ska kunna underlätta för läsaren att följa den teoretiska framställningen av 
framför allt studiens genomförande. 
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Fenomenologin, med sitt reflekterande livsvärldsperspektiv, blir utifrån 
detta en lämplig forskningsansats till att dels beskriva patienternas levda 
mening i relation till övergreppen, dels beskriva den vårdande livsvärlden 
hos dessa patienters vårdare. 

Ett centralt begrepp i fenomenologin är livsvärld. Kunskap om livs-
världen togs redan upp i föregående kapitel om avhandlingens teoretiska 
perspektiv, med avsikt att tydliggöra problembeskrivningen fram till 
forskningens syfte och frågeställningar. Här kommer några ytterligare 
aspekter av livsvärlden att belysas kunskapsteoretiskt. 

Livsvärlden är historiskt, kulturellt och socialt betingad, det är den 
värld som vi föds in i (Karlsson, 1995). Den är självklar för oss och all 
mening har sitt ursprung i livsvärlden. Den innefattar allt som på något 
sätt kan hanteras av medvetandet. Husserl (1992/1929), som den moderna 
fenomenologins fader, ansåg det vara en bortglömd grund att filosofiskt 
och systematiskt undersöka livsvärlden. Merleau-Ponty (1992/1962), som 
har vidareutvecklat Husserls teori om livsvärlden, är tydlig med att det 
först är när vi själva erfar världen eller delar av den, som vi verkligen lär 
oss något väsentligt om den. När vi genom reflektion omprövar våra 
erfarenheter och våra synsätt ingår alltid våra tidigare erfarenheter, som 
redan har en mening och innebörd för var och en av oss. 

Allt som människan upplever eller erfar, erfars som något. Att erfara är 
emellertid mer än det vi kan få upp med våra sinnen, varför livsvärlden 
även innehåller det existentiella. Fenomen uppenbarar sig eller avslöjar 
sig för vårt medvetande när vi spontant eller oreflekterat tänker på något, 
upplever något eller fantiserar om något, och detta oavsett om det 
existerar i verkligheten eller inte. På så sätt blir utgångspunkten i 
forskning med livsvärlden som ansats den av oss människor erfarna 
världen, den s.k. levda världen, och därigenom strävar sådan forskning 
till att öka förståelsen för människans tillvaro. Det är i livsvärlden vi 
söker mening i livet och också skapar ett livsinnehåll. Erfarenheterna i 
människans livsvärld kan gälla allt från det djupast existentiella till olika 
föremåls eller handlingars mer konkreta funktioner och betydelser 
(Dahlberg & Dahlberg, 2003). Allt har dock en mening i människans 
livsvärld, utan vilken fenomen inte skulle existera. 

Tillgången till dessa erfarenheter får människan genom sin kropp. 
Kroppen ankrar oss i världen och kroppen är navet i livsvärlden, enligt 
Merleau-Ponty (1992/1962, 1997). Han betonar människors kroppslighet, 
med vars hjälp vi finns till rummet och till tiden, dvs. till världen42, dock 
aldrig som objekt, utan såsom levande subjekt. Därigenom blir det 
människors subjektivt levda kropp43 som både ger oss fäste i världen och 
tillgång till världen (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). Det är alltså 
genom den subjektiva kroppen som erfarenheterna av världen och tingen 

–––––––––
42 I engelsk översättning skriver Merleau-Ponty: “I am not in space and time, nor do I conceive space 

and time; I belong to them, my body combines with them and includes them”. (1992/1962, s 140) 
43 Den subjektivt levda kroppen är ”kroppen som den erfars” av människan själv. 
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runt omkring oss uppstår, och detta kroppsliga erfarande gör att världen 
får betydelse och mening. 

När man inom den fenomenologiska forskningstraditionen beskriver 
betydelse och mening utifrån ett livsvärldsperspektiv, måste detta förstås 
mot bakgrund av intentionalitetsteorin (Husserl, 2002/1913). Den 
mänskliga intentionaliteten innebär att medvetandet alltid är riktat mot 
något. De olika intryck som människan får försöker hon skapa mening i, 
och hon förväntar sig en helhet. Denna helhet är dock inte en på förhand 
fastställd helhet eller någon utifrån kommande helhet, utan en möjlig 
helhet som erfars av människan själv i varje ny situation. Det är den 
unika människans egen erfarenhet som ger mening åt det som hon erfar, 
och utan denna mening skulle det som erfars, inte vara vad det faktiskt är 
för varje unik människa. Människans verklighet är flertydig, men hennes 
innebörds- och helhetssökande gör att hon, i alla fall tillfälligt, ser till att 
få ihop den i sin egen livsvärld. Detta medför att när människan ser 
meningen med något, så innebär det alltid att hon inte ser allt. Den 
ordning som på så sätt bildas är alltså inte slutgiltig, och den lägger, 
enligt Bengtsson (2001), inte heller under sig alla flertydigheter. Husserl 
(2002/1913) menar dessutom att ett flertal olika föreställningar utifrån ett 
och samma objekt kan göra anspråk på att föreställa samma föremål. När 
man exempelvis föreställer sig ett hus, så är det ett speciellt hus, det vill 
säga ”just detta hus” för varje enskild person. Husserl skriver i svensk 
översättning: 

I alla dessa föreställningar är då det föremål som intenderas 
detsamma, men i var och en är intentionen en annan, i var och en 
menas föremålet på ett annat sätt. (s 79) 

Intentionalitetsteorin sysslar emellertid inte med det omedvetna i sig, utan 
med hur det omedvetna presenterar sig i medvetandet här och nu med 
hjälp av exempelvis minnen och erfarenheter. Människans varseblivning 
sker alltid mot bakgrund av tidigare erfarenheter, och det är därför som vi 
människor ibland kan erfara föremål eller objekt så oerhört olika. 

På det sättet förstås att det är i människans livsvärld som det visar sig 
hur intentionaliteten fungerar, och hur olika strukturer och livssituationer 
uppstår och utvecklar sig, och får mening. Det är denna meningsstruktur 
som sedan beskrivs i fenomenologisk forskning. Strävan i forskningen är 
att momentant frysa eller förlångsamma förståelsen av informantens 
intentionala process, så att forskaren får möjlighet att problematisera den. 
Det är alltid forskarens ansvar att beskriva fenomenet så sanningsenligt 
som möjligt utifrån vad som beskrivs av informanten, alltså utan att lägga 
till eller dra ifrån något av det som informanten har betonat som viktigt. 
Om meningsstrukturen innehåller motsägelser, innehåller även 
beskrivningen dessa motsägelser. I fenomenologisk forskning är 
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komplexiteten inget problem, utan den inbegriper denna komplexitet, 
precis som livet gör. Det är alltså fenomenologiskt följsamt att i resultatet 
stanna med fenomenet så som det är givet (Husserl, 1998/1913)44. Genom 
beskrivning av den konkreta situationen fångas dock även det som finns 
inom och omkring informanterna, till exempel känslor, tankar och 
värderingar.

Man får dock alltid hålla i minnet att Husserls fenomenologi i grunden 
är en filosofisk ansats. På många sätt utvecklade den sig som en reaktion 
mot den samtida analytiska filosofin. Med grund i denna filosofi har 
emellertid flera forskare inom human- och samhällsvetenskaperna 
utvecklat metodologiska ansatser. Exempel på detta är inom psykologin 
Karlsson (1987) och Giorgi (1997), inom pedagogiken van Manen (1990) 
och inom vårdvetenskapen Dahlberg (1997, 2001). 

Även metodologiskt är den grundläggande fenomenologiska idén att 
med öppenhet och följsamhet gå till sakerna själva (Husserl, 2002/1921, 
1992/1929)45, där ”sakerna” kan förstås som fenomen (Dahlberg, 1997). 
Dahlberg (2001) beskriver att det emellertid måste till en transformering, 
ett slags reningsbad för att kunna gå från filosofin till en metod för 
vårdvetenskapen. För att komma från filosofin till metoden behövs alltså 
en hållning av öppenhet, följsamhet, tyglande och ett långsamt och 
medvetet sökande efter en essentiell innebördsstruktur hos ”saken” (Drew 
& Dahlberg, 1995). Dessa ”saker” visar sig på olika sätt i människors 
livsvärld, vilket medför att forskaren måste beskriva varje informants 
”genomlevda” situation så innebördsrikt som möjligt, utan att alltför 
snabbt tillskriva den olika egenskaper och aspekter (Dahlberg, Drew & 
Nyström, 2001). I resultatet gäller det att så objektivt som möjligt 
beskriva det som visar sig i form av ett fenomens essentiella eller 
grundläggande drag. 

Metodprinciper 

Den överordnade metodprincipen för fenomenologisk forskning är 
öppenhet enligt Dahlberg, Drew och Nyström (2001). Nedan kommer den 
fenomenologiska öppenheten att tydliggöras.  

Grunden för fenomenologisk forskning är att så gott det går 
medvetandegöra och problematisera sina egna fördomar46, sin egen 
förförståelse. Dessa reflektioner medför också att som forskare fundera 
kring vad som för en själv blir möjligt att forska på. Ämnet bör inte ligga 
så nära forskaren att det, med Kvales (1997) ord ”kryper under skinnet”, 

–––––––––
44 I svensk översättning skriver Husserl: ”Om vi fäller ett omdöme med evidens, så är det 

föremålsliga ursprungligt givet. Sakförhållandet står nu inte bara förment utan verkligen inför våra 
ögon, och i detta föremålet självt sådant som det är”. (1998/1913, s 247, författarens kursivering)  

45 I svensk översättning skriver Husserl: ”Den uppfyllande akten äger ett företräde, som den blotta 
intentionen saknar, nämligen att den tilldelar denna ”självets” fyllnad, eller åtminstone leder 

intentionen mer direkt till saken själv”. (2002/1921, s 275, författarens kursivering) 
46 Gadamer (1997/1960) uttrycker förförståelsen med ordet fördom. 
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samtidigt som metodprincipen ”mening” i fenomenologisk forskning gör 
anspråk på att forskaren blir berörd. Den öppenhet som krävs för detta 
medför att forskaren är mottaglig för det som strider mot vad han/hon 
redan tror sig veta. Istället behöver forskaren öppna upp för att se, höra 
och eventuellt förstå något nytt (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). Om 
forskaren redan före studien har en idé om vad resultatet kommer att 
handla om, då ligger ämnet för nära forskaren för att en livsvärldsstudie 
ska kunna lyckas. Hur detta har beaktats i föreliggande studie redogörs 
för i nästa avsnitt som behandlar genomförandet av forskningen. 

Fenomenologiskt vetenskapligt arbete strävar till att komma så nära 
fenomenet och dess essentiella eller grundläggande drag som möjligt. För 
att kunna beskriva dessa måste subjektet, exempelvis i form av forskaren, 
så långt det går tygla (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001) sitt eget 
subjektiva sätt att se på objektet, för att istället låta detta framstå. Genom 
ett tyglande av förståelsen blir det möjligt att ”inte bestämma det 
obestämda” för tidigt (Dahlberg & Dahlberg, 2003), utan istället stanna 
upp och med reflektionens hjälp göra de ”intentionala trådarna” litet 
slakare, såsom Merleau-Ponty (1992/1962) uttrycker det. På så sätt 
skapas svängrum och tid för en större öppenhet i forskningen. Detta 
handlar egentligen om att ”förlångsamma den naturliga processen” 
(Dahlberg & Dahlberg, 2003). Det som man i vardagssituationen spontant 
och automatiskt ”förstår”, problematiseras i forskarsituationen genom 
uppmaningen till informanten att ”beskriva mer” i syfte att inte alltför 
snabbt bestämma det obestämda, utan till och med kunna bli överraskad. 
På liknande sätt försöker forskaren tygla analysen för att undvika att man 
alltför snabbt ”förstår” och tillskriver materialet innebörder som i själva 
verket inte finns där. 

Den slutliga beskrivningen av fenomenet, det vill säga det som gör 
företeelsen till det den är, visar sig genom att flera informanter bidrar 
med variationer genom vilka forskaren slutligen kan beskriva fenomenet 
och dess essentiella innebörd47. Orienteringen mot fenomenets essentiella 
innebörd sker följaktligen inte i den enskilda intervjun, utan hela idén om 
det essentiella bygger på variationer. För att tillgodose detta måste därför 
varje forskningsintervju ses utifrån just den informantens unikhet, det vill 
säga så förutsättningslöst som möjligt ses som något nytt, varför 
erfarenheter från tidigare intervjuer måste tyglas (Dahlberg, Drew och 
Nyström, 2001).  

Resultat i form av en essentiell innebördsbeskrivning kan även 
överföras och användas i andra kontexter än de varifrån data är hämtad. 
Ett fenomenologiskt resultat är ju alltid i någon mening kontextuellt, men 
det hör ändå inte enbart ihop med just denna specifika kontext. Den 

–––––––––
47 Stor vikt läggs vid att ärligt försöka se informanten som han/hon är och inte som forskaren skulle 

vilja eller tror att han/hon är. Detta har i den här föreliggande forskningen krävt en ständig och 
aktiv konfrontation med mina egna fördomar. 
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essentiella innebördsbeskrivningen är alltså inte helt kontextbunden men 
inte heller kontextlös. 

Öppenheten kan förstås som en lust att se och att vilja veta, och därför 
kräver den också en vilja att bli förvånad. Att som forskare vara öppen 
innebär dessutom att i forskningsintervjuerna tygla och hålla tillbaka den 
egna förförståelsen genom att så gott det går bortse ifrån tidigare 
kunskaper om fenomenet (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). Att forska 
fenomenologiskt innebär dock inte en absolut frånvaro av förutfattade 
meningar48, men man avsäger sig en regelrätt tillämpning av begrepp och 
teorier som utgångspunkt. Forskaren bör istället kritiskt analysera sina 
förutfattade meningar, då det är svårt att bortse från dessa i den aktuella 
varseblivningssituationen. Det gäller att komma ihåg strävan att hålla 
beskrivningarna intakta och att vara så trogen fenomenet som möjligt. 
Man behöver ett raster att se igenom, vilket konkret innebär att både egna 
föreställningar, olika antaganden och idéer samt färdiga teorier, hålls 
utanför det aktuella sammanhanget, så att man inte omedvetet försöker 
bekräfta dem. Denna medvetenhet skall prägla både forskningens början, 
under exempelvis intervjuerna och i analys- och resultatarbetet.  

När analys och syntes av det empiriska materialet är klart kan dock 
teorier tas in. Gadamer (1997/1960), som ofta hålls för att vara 
teorikritisk, hävdar att i vissa situationer, och speciellt där vår vardags-
förståelse når en gräns, kan teorier tillgripas. I föreliggande forskning 
fanns just dessa behov då förståelsen började närma sig en bortre gräns. 
Förståelsen beskriver Gadamer på följande sätt: ”Den som förstår, är 
alltid redan indragen i ett skeende, i vilket det meningsfulla gör sig 
gällande” (s 212). Men om det, som i denna forskning, inte med lätthet 
går att bli indragen i detta skeende, kan det behövas tillägg, exempelvis i 
form av teorier som underlättar för det. Uppgiften för dessa teorier blir 
emellertid inte att tolka data, utan att ytterligare belysa ett mångfacetterat 
empiriskt resultat. Tyngdpunkten ligger alltjämt på fenomenet och inte på 
subjektet, som det gör vid tolkning. Detta tillvägagångssätt kan dessutom 
bidra till att beskrivningen av fenomenets essentiella innebörd tydligare 
ska bli till ny kunskap och även ge liv åt forskningen. 

–––––––––
48Jmf Ödman när han talar om förförståelsens oundgänglighet. Han skriver: ”En rudimentär 

förförståelse kan dock vara tillräcklig för att processen ska kunna sätta igång”. (1994, s 81) Detta 
kan ses som att utan en viss förförståelse finns inte ens ledtrådar till ett forskningsämne. Även 
Gadamer (1997/1960) skiljer på den förförståelse som hjälper oss att förstå och den som hindrar oss 
att se hur något är och att se ”annanheten”. Genom att sätta förförståelsen på spel kan vi försöka 
reda ut vilken slags förförståelse det handlar om. 
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Intersubjektivitet är en förutsättning för människans existens (jmf 
Heidegger, 1993/1926)49. Samvaron med andra lär oss både att förstå oss 
själva och andra, genom att vi genom andra får möjlighet att känna igen 
något från oss själva och vår egen erfarenhet. Intersubjektiviteten präglas 
också av att har man alltför litet självkännedom, då blir kännedomen om 
andra lätt en karikatyr (Bengtsson, 1999). I denna forskning har 
metodprincipen intersubjektivitet samt forskarens självkännedom 
utmanats både i intervjuerna med vårdare och med patienter. 
Intersubjektiviteten i intervjusituationen kommer att ingående beröras 
nedan under rubriken ”Studiens genomförande”, liksom metodprincipen 
omedelbarhet, som står för en forskande närhet som inbegriper distans. 

Studiens genomförande 
I denna forsknings empiriska delstudier har kvalitativa 
forskningsintervjuer varit redskapet för att söka vetenskaplig kunskap. 
Styrkan hos den kvalitativa forskningsintervjun är, enligt Kvale (1997), 
att den kan fånga olika personers syn på ett ämne och på så sätt ge en bild 
av en mångsidig och kontroversiell mänsklig värld. Den kvalitativa 
forskningsintervjun, liksom exempelvis ett rättsligt förhör, hör enligt 
Kvale till de professionella samtalen, samtidigt som de bygger på 
vardagens samtal. Intervjun är dock inte ett samtal mellan likställda 
parter. Vid forskningsintervjun är det forskaren som definierar och 
kontrollerar situationen och bestämmer intervjuämnet. Kvale påpekar att 
vardagslivets samtal och forskningsintervjun dessutom skiljer sig genom 
intervjuns metodologiska medvetenhet om frågeformer, samt genom dess 
kritiska uppmärksamhet på det som sägs.  

Enligt Kvale (1997) kan intervjun som forskningsmetod uppfattas 
utifrån tre olika nivåer, nämligen den metodologiska, den epistemo-
logiska och den ontologiska. På den metodologiska nivån läggs tonvikten 
på intervjuandet som ett hantverk, på den epistemologiska nivån 
klarläggs metoden utifrån en kunskapsteori och på den ontologiska nivån 
ses intervjun som ett sätt att förmå informanten att visa sig själv och sin 
livsvärld. Här blir också skillnaderna mellan intervjun och det vårdande 
samtalet tydliga (Fredriksson, 2003). I det vårdande samtalet är syftet att 
lindra patientens lidande genom själva samtalet, medan till exempel 
denna forsknings intervjuer med patienter går ut på att få del av deras 
berättelser om sitt liv och sin värld i syfte att öka förståelsen för vad som 
kan utgöra deras lidande. Det blir sedan förståelsen av lidandet som utgör 
grund för kunskap om deras vårdande. På så sätt kommer den vårdande 

–––––––––
49 Heidegger skriver i svensk översättning: ”Medvaron är existentialt bestämmande för tillvaron, även 

när någon annan factiskt sett inte är för handen och inte varseblivs. Även tillvaron ensamvaro är 
medvaro i världen. Den andre kan fattas endast inom och för en medvaro”. (1993/1926, s 159) 
Detta innebär att människan inte kan se sig som ett isolerat jag, utan sammanflätad med sin 
omvärld och medvärld. 
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kunskapen in i bilden först i andra hand. Skillnaden i dessa samtalsformer 
blir alltså tydlig. Fredriksson betonar att för att lidandet skall bli 
förståeligt för människan själv, krävs vårdande samtal, varigenom patient 
och vårdare försöker komma till en gemensam förståelse för patientens 
lidande.

I föreliggande forskning genomfördes intervjuerna med patienter, som 
inte själva förstår vad de lider av, och av en forskare som inte heller hade 
något svar på det. Därför har de kvalitativa forskningsintervjuerna i denna 
studie syftat till att få en omedelbar beskrivning av de aktuella 
patienternas lidande och deras vårdande. För detta krävs att man ”får tag 
i” informanternas levda erfarenhet, vilket inbegriper att som forskare inte 
alltför hastigt bestämma sig för vad man hör eller tror sig förstå. Detta 
innebär att man som forskare måste stå ut med att inte omedelbart förstå, 
utan istället fråga vidare och därefter noggrant beskriva vad man hör och 
ser.

Vårdandet i den aktuella forskningen handlar om det professionella 
vårdandet. För att belysa detta vårdande av patienter, som sexuellt 
förgripit sig på barn, har två empiriska studier genomförts. Den andra 
delstudien beskriver hur vårdare erfar att vårda dessa patienter, och den 
första beskriver patienternas lidande. Att direkt fråga patienterna om det 
professionella vårdandet av dem, bedömdes som orimligt, då en patient 
har svårt att avgöra om vårdandet är professionellt eller lekmannamässigt. 
Istället utforskades alltså i den första delstudien hur patienterna erfar sitt 
lidande för att på det sättet finna olika möjligheter att genom vårdandet 
lindra lidandet.  

Den första delstudiens informanter 
I den första delstudien har 39 intervjuer genomförts med tio informanter 
som alla var manliga patienter. Den yngsta patienten var 26 år och den 
äldsta var 42 år. De inkom till den aktuella vårdinrättning, där 
forskningen genomfördes, under två år i början på 2000-talet. I studien 
ingår enbart män då inga kvinnor med samma brottsrubricering under 
denna tid kom till vårdinrättningen. Två män var har intervjuats en gång, 
två män två gånger och två män fyra gånger var. Tre män har intervjuats 
fem gånger och en man tio gånger. Intervjutiden varierade mellan en halv 
timme till en och en halv timme50.

Det fanns flera anledningar till att åtta av tio män i delstudie ett 
intervjuades mer än en gång. Som även tidigare forskning visar är dessa 
patienters självförtroende ofta lågt. Med fler intervjuer finns en möjlighet 
att öka deras förtroende för forskaren. Martens (1991), som forskat om 
sexuella övergrepp, framhåller att ”respondenten måste ges tid och fler 
tillfällen att dra sig till minnes glömda episoder och att samla mod att 
öppet avslöja sina erfarenheter” (s 155). Han betonar även att ”för att 
intervjun ska få fram tillförlitlig information måste respondenten känna 

–––––––––
50 Intervjuerna har transkriberats till 469 sidor text. 
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trygghet i intervjusituationen” (s 151). Flera informanter i denna studie 
uttryckte också att tiden som gått mellan intervjuerna ökade tilliten till 
mig som forskare, så att de vågade tala mer och mer fritt om sina 
erfarenheter och känslor. 

 Fisher (1994) betonar att när förtroendet hos en dömd sexualbrottsling 
ökar i intervjusituationen, då berättar de avsevärt mer än vad de gör i den 
första intervjusituationen. Med ett så svårfångat, intimt och känsligt 
forskningsfenomen som i denna studie, måste dessa patienter ges tid och 
kanske också just fler tillfällen att dra sig till minnes ”glömda” episoder. 
Det krävs mod av dessa patienter att öppet avslöja och sätta ord på sina 
erfarenheter. Av denna anledning bedömdes det som värdefullt med fler 
intervjuer.

Den informant som blivit intervjuad tio gånger kom redan efter de 
första intervjuerna med nya omedelbara beskrivningar utifrån reflektioner 
som han gjort. På det sättet kunde beskrivningen av studiens fenomen 
berikas. Hans svar på intervjufrågorna blev också längre i de senare 
intervjuerna och därigenom har beskrivningarna blivit utförligare. Han 
har dessutom vid några tillfällen själv bett att få bli intervjuad då han 
velat förmedla nya samband i sin livsvärld som han sett tack vare sina 
spontana beskrivningar under föregående intervju. Han har exempelvis 
börjat en intervju på följande sätt: 

Jag tycker … jag skulle ha saknat de här samtalen för de ger 
faktiskt mycket. // Det ger väldigt mycket att jag får reflektera över 
mig själv, att tänka på hur jag fungerar. Jag tänker inte så bra på 
egen hand på sådana här saker men vid de här samtalen då får jag 
möjlighet att fundera på hur jag fungerar. Det är bra tycker jag. 

Upprepade intervjuer behöver därigenom inte betyda att informanten 
frångår sin naturliga hållning till det fenomen som utforskas. Utifrån ett 
fenomenologiskt perspektiv kan man alltså gå tillbaka till samma 
informant, men det kräver av forskaren en ökad uppmärksamhet på att 
informanten inte tappar sitt naturliga förhållningssätt. Bland annat i detta 
syfte måste forskaren därför följa upp informantens svar kritiskt men 
ändock följsamt (Dahlberg, 1997; Kvale, 1997). Risken för att 
beskrivningarna inte blir spontana måste dock hela tiden beaktas och 
detta utmanar forskarens skicklighet. 

Dessutom har detta med flera intervjuer gett att jag har kunnat se 
informanternas konsekvens i svaren, genom att eventuella motsägelser 
kan bli mer uppenbara ju mer informanten berättar. Detta anser jag även 
har ökat forskningens tillförlitlighet. 

De tio männen i den första delstudien har på många sätt kompletterat 
varandra utifrån sina olikheter när det gäller både ålder, sociala 
förhållanden, kulturell bakgrund, brottets genomförande och deras 
personligheter. För att kunna genomföra dessa forskningsintervjuer, 
ansågs det önskvärt att informanterna kunde uttrycka sig på svenska samt 
att de hade en förmåga och vilja att verbalisera sina erfarenheter. Så var 
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också fallet med alla de patienter som kom att ingå i studien. Ingen av 
dem hade heller fått tillgång till psykoterapi. Detta gagnar denna 
forskning, då patienterna utan terapi kan förmodas ha en mer obearbetad 
hållning till sitt lidande än om de hade genomgått terapi51.

Den andra delstudiens informanter 
I den andra delstudien har elva vårdare52 intervjuats en gång var. 
Intervjutiden varierade mellan en och en och en halv timme53. Urvalet av 
vårdare gjordes utifrån ett variationstänkande. Sju vårdare var män och 
fyra var kvinnor54. Både vårdare som sade sig vara redo att vårda män 
som sexuellt förgripit sig på barn och vårdare som inte ansåg sig vara 
beredda på det, när enheten började ta emot dessa patienter något år innan 
intervjuerna genomfördes, deltog i studien. Fem av dem är vårdare som 
både själva uttryckt att de ”orkar med” att vårda ovanstående 
patientgrupp, och där även chefssjuksköterskan och andra vårdare på 
avdelningen upplevt att de ”klarar av” denna uppgift. Sex av dem har 
dock uttryckt en annan hållning, exemplifierat med denna informants ord: 

Jag orkar inte möta en pedofil, som har gått på en massa småbarn. 
Jag kan aldrig och vill inte komma en pedofil så nära. Det är som 
en slags mur. Andra patienter kan jag öppna mig för, men inte 
pedofiler. 

Förhoppningen var att olika beredvillighet att vårda dessa patienter skulle 
ge fullödigare beskrivningar av hur de såg på dessa patienters vård. För 
att alla vårdare skulle ha egen vårderfarenhet av patienter som sexuellt 
förgripit sig på barn, tillfrågades vårdare som då arbetade på den 
vårdinrättning där de män som ingår i den första delstudien vårdades. 
Denna vårdinrättning hade tidigare haft få patienter dömda för pedofili-
brott, varför vårdandet av dessa män var en relativt ny erfarenhet för de 
flesta vårdare. På så sätt blev det lättare att i intervjuerna nå vårdarnas 
vårdande livsvärld i den någorlunda oreflekterade och naturliga 
hållningen55.

–––––––––
51 En informant från den första empiriska studien ger följande exempel: ”Det är en fokusering kan 

man säga att det innebär, samtalen med dig. Jag får samla ihop allting, alla lösa trådar och så får 
man fokusera och ja … // Jag går in i samtalen med dig utan ett krav på resultat, alltså kravet från 
mig då själv. // Här går jag bara in och pratar men det blir ju resultat i alla fall”. 

52 En vårdare är sjuksköterska och tio vårdare är mentalskötare. Denna fördelning anknyter till hur 
det ser ut i rättspsykiatrisk vård, där 70,5 % av vårdarna saknar längre formell utbildning (Rask & 
Rahm Hallberg, 2000). Vårdarnas ålder vid intervjutillfället varierade mellan 25 och 59 år.  

53Intervjuerna har transkriberats till 135 sidor text.  
54 Denna fördelning anknyter till grundbemanningen på rättspsykiatriska vårdavdelningar. 
55 Detta kan jämföras med ”purposive” eller ”judgmental sampling”. Polit och Hungler beskriver hur 

forskarens kännedom om undersökningsgruppen kan användas för att handplocka informanter 
utifrån exempelvis ett variations- eller expertistänkande. Detta kan vara av speciellt värde vid 
kvalitativa djupintervjuer, skriver Polit och Hungler (1995, s 235). 
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Från början valdes åtta informanter ut av respektive avdelnings chefs-
sjuksköterska, varefter jag tog kontakt med varje vårdare och både 
muntligt och skriftligt delgav information om forskningen. Alla vårdare 
som blev tillfrågade gav sitt medgivande och deltog sedan i studien. 
Dessutom gav tre vårdare efter intervjun tips om ytterligare informanter. 
Även dessa vårdare gav sitt medgivande till intervjuerna, varefter antalet 
slutligen blev elva vårdare. De intervjuades under loppet av sex månader 
i början av år 2000. 

Forskningsintervjuerna

Fenomenologins slagord att ”gå tillbaka till sakerna själva” (Husserl, 
2002/1921, 1992/1929), innebar i den här studien att med öppenhet och 
följsamhet intervjua patienter som sexuellt förgripit sig på barn, och 
vårdare som har i uppdrag att vårda dessa patienter. Med ”sakerna” avses 
här lidandet hos och vårdandet av patienter som sexuellt förgripit sig på 
barn. Avsikten var att i den första delstudien beskriva patienternas 
lidande och i den andra att beskriva hur vårdare förmår vårda dem, det 
vill säga lindra dessa patienters lidande. Forskningen har genomförts med 
hjälp av intervjuer så som de beskrivs dels av Dahlberg (1993) och dels 
av Kvale (1997). När Dahlberg beskriver den kvalitativa forsknings-
intervjun innebär den ett möte med det intervjuade subjektet och dennes 
livsvärld. Intervjun beskrivs som en reflekterande dialog där syftet är att 
intervjupersonen tar sin utgångspunkt i den oreflekterade och med 
Husserls (1992/1929) ord ”ännu stumma erfarenheten vars egen mening 
det nu gäller att bringa till uttryck” (s 55), för att därifrån börja reflektera. 
Följande citat visar hur ett par informanter har uppfattat denna strävan: 

Jag kan ju säga att de här samtalen har väldigt svåra frågor. Men 
de är väldigt bra också, man försöker verkligen tänka efter, om 
olika saker och ting som du frågar om. // Det som är bra det är att 
man får tänka efter ordentligt. Och tänka liksom på att det här och 
det här har jag gjort och det och det har skett inom mig då. // De 
här handlar liksom om mig själv, utifrån mig själv … mig som 
person. 

(F: Och vad är det som väcks hos dig, om det nu skulle vara en 
privatperson som frågade om samma saker?) Då är det ju bara av 
eget intresse som den personen frågar och då tycker inte jag att den 
personen har rätt att snoka i mitt privatliv. // … men du och jag … 
båda vill ju ha någonting, du är ju ute efter din forskning … och 
jag vill ju veta vad det är för fel på mig och vad jag ska kunna göra 
åt det, så det är ju ett givande och tagande hela tiden. 

Kvale (1997) betonar hur viktigt det är för intervjuaren att ha en metodo-
logisk medvetenhet vid kvalitativa forskningsintervjuer. Dahlberg, Drew 
och Nyström (2001) framhåller att en intervjusituation har fallit väl ut när 
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informanten upplever att han/hon aldrig tidigare har reflekterat på ett 
liknande sätt56. En av männen i den första delstudien har beskrivit hur han 
upplever att forskningsintervjuerna har fått honom att reflektera och hur 
de har särskilt sig från andra samtal i hans vardag: 

Jag har liksom börjat fundera på saker och ting på ett annat sätt 
liksom. (F: På ett annat sätt än …?) Än vad jag skulle ha gjort om 
jag inte hade haft de här samtalen. // … det [dessa intervjuer] är att 
ställa frågor på ett helt annat plan. Det är svårt att förklara. Det är 
någonting helt annat det här … än vanliga samtal. 

Hur kan då metodprincipen gällande öppenhet tas till vara i en 
intervjusituation med män som sexuellt förgripit sig på barn? Nedan 
följer en beskrivning av detta utifrån omedelbarheten i intervju-
situationen, öppenheten relaterad till intervjuns frågor, öppenheten 
relaterad till frågornas karaktär samt öppenheten relaterad till förmågan 
att fördomsfritt kunna ta emot nya idéer och intersubjektiviteten i 
intervjusituationen. 

Omedelbarheten i intervjusituationen 
Enligt Dahlberg (1993, 1997) krävs i intervjusituationen en omedel-
barhet. För att omedelbarheten skall vara verksam krävs att intervjuaren 
förmår att hålla sig både distanserad och nära samtidigt. Detta utfördes 
genom att jag gav informanterna odelad uppmärksamhet i intervju-
situationen, lyssnade till vad de förmedlade ”här och nu”, men utan att 
förlora mig själv och instämma i det de förmedlade. Det verkade som att 
när omedelbarhetsprincipen tillämpades, började även informanterna att 
förhålla sig på detta sätt, vilket följande citat belyser: 

… och ibland lossnar det ju otroligt mycket, ibland blir jag alldeles 
häpen när vi pratar, jag gräver djupt. // … ibland reflekterar jag 
inte alls över vem du är, men när jag tänker på vem du är, så ser 
jag dig som, ja professionell. Ibland så glömmer jag bort att tänka 
på det över huvud taget. 

Trots att dessa män har varit med om många andra samtal och även 
förhör, har de kunnat uttrycka varför forskningsintervjuerna har känts på 
ett annat sätt: 

 … skönt att få prata med dig, att prata allvar. (F: Och vad är det 
att prata allvar, som du ser det?) Att prata om det som jag är här 

–––––––––
56 Dahlberg, Drew & Nyström skriver: ”In the best of interview situations we notice that for the in-

terviewee the reflection is of a completely new sort. Perhaps the individual has never before re-
flected in this way, or perhaps never before been given the possibility of reflecting in this way”. 
(2001, s 144) 
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för. Inte bara prata om hur jag mår och så där och om allmänna 
saker. // Jag ville börja på en gång. Och det gjorde du, det var rakt 
på sak och började direkt att prata om hur jag upplevde själva 
övergreppssituationen och … det var det som jag kände var viktigt 
då, men … // … svårt att prata om saker som jag aldrig har pratat 
om förut, som jag aldrig ens tänkt på förut. (F: Nej, och vad var 
skillnaden mot att du ändå hade redogjort för det inför åklagare, 
polis och …) Där var det de tekniska detaljerna bara, vid 
rättegången och så. Här var det mera vad jag kände och vad jag 
tänkte vid tillfällena och det är mycket svårare. (F: Svårare … och 
på vilket sätt …) Det ligger närmare mig samtidigt som det är svårt 
att exakt komma ihåg vad man har tänkt och känt. // Jag längtade 
efter att börja rota i det och på något sätt börja ställa det till rätta, 
få lasta av mig allt jag bar på. 

Även det sätt på vilket informanterna har använt sig av språket, har jag 
funderat över, och detta har skett redan vid intervjutillfällena genom en 
medvetet intagen naivitet från min sida. Detta har resulterat i att jag har 
ställt ytterligare frågor kring uttryck som jag i ett vardagssamtal skulle ta 
för givna att jag vet vad den andre menar med. Med livsvärlden som 
vetenskaplig ansats tas inte åsikter eller uppfattningar som uttrycks för 
givna, utan istället finns en strävan att göra det undersökta fenomenet full 
rättvisa, och då måste många följdfrågor ställas. 

Frågandets konst är också konsten att fråga vidare, vilket betyder att 
den också är tänkandets konst. Gadamer (1997/1960) kallar detta för 
konsten att föra ett verkligt samtal (s 178). Här framstår återigen 
omedelbarheten i intervjusituationen då forskaren även genom frågorna 
på detta sätt rör sig mellan närhet och distans. Vinklade frågor från 
forskaren omöjliggör svaret från informanten, då frågans mening anger 
den riktning, som svaret måste följa, om det skall bli ett meningsfullt 
svar57. Öppna frågor kan däremot underlätta för informanter att reflektera 
över sina erfarenheter och de betydelser dessa har för dem själva. Detta 
krävde speciell vaksamhet av mig i vårdarintervjuerna, då det vid dessa 
tillfällen behövdes en större ansträngning att upprätthålla en genuin 
nyfikenhet58 på vårdarnas vårdande livsvärld, än i patientintervjuerna 
kring patienternas livsvärld. Därför måste jag som forskare i intervjuerna 
med vårdarna mycket medvetet sträva efter att lägga min vårdarroll åt 
sidan, för att istället strikt gå in i forskarrollen. Att genomföra dessa 
intervjuer krävde stor uppmärksamhet av mig för att kunna upptäcka 

–––––––––
57 Gadamer (1997/1960) beskriver att en vinklad fråga inte går i den riktning, där ett genuint svar är 

möjligt att ge. Därigenom blir en vinklad fråga en falsk fråga. Falsk är den frågeställning, enligt 
Gadamer, som inte träffar i det öppna, utan enbart förespeglar att frågan kan avgöras i öppenhet. 

58 Gadamer (1997/1960) beskriver hur åsiktens makt i form av den förutfattade meningen försvårar 
ett öppet frågande. De invanda åsikternas tvång kan till och med förhindra att dessa frågor tränger 
sig på. Gadamer skriver att ”frågandets konst handlar inte om att värja sig mot åsikternas tvång, 
utan förutsätter att man redan befriat sig från detta tvång”. (1997/1960, s 178) 
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särdragen, det speciella och det unika som vårdarna kunde förmedla från 
sin vårdande livsvärld. Detta förutsatte givetvis att som forskare inte tolka 
i intervjusituationen, utan istället ansträngde jag mig för att inte 
omedelbart ”förstå”. Jag bemödade mig om att underordna mig den 
”sak”, som informanten riktade sig emot. Beskrivningarna måste tillåtas 
träda fram, visa sig, utan att informanten avbröts. Detta krävde också att 
jag kunde lyssna till det svåra och tröstlösa som informanten ibland 
uttryckte, samtidigt som jag var tvungen att vara beredd på att bli berörd 
av detta och därigenom möta svåra känslor hos mig själv.  

Öppenheten relaterad till intervjuns frågor 
Fenomenologiska intervjuer har alltid ett fenomen i fokus, och därigenom 
blir ingångsfrågan vid dessa intervjuer av speciell betydelse. Den ska 
rikta informantens medvetande mot ett visst fenomen, men samtidigt vara 
enkel med förmåga att öppna upp intervjun. Ingångsfrågans två viktigaste 
uppgifter är alltså att dels rikta informantens intentionalitet och dels att få 
igång intervjusamtalet. Av dessa anledningar blir det inte heller 
nödvändigt med samma ingångsfråga vid varje intervjutillfälle, utan den 
fråga som tjänar syftet är tillräcklig. I denna avhandlings första empiriska 
delstudie kring männens lidande blev det svårt att med en särskild 
ingångsfråga avgränsa detta område. Generellt sett kan det vara svårt att 
med ord beskriva ett lidande och är man, som dessa patienter i delstudie 
ett, knappt medveten om sitt lidande relaterat till övergreppen, blir det 
ännu svårare. Utifrån den fenomenologiska grundidén skall även 
intervjuer styras av ”sakerna själva”, så även utifrån detta har olika 
ingångsfrågor till intervjuerna används. Alla informanter har emellertid 
uppfattat att forskaren efterfrågat reflektioner kring och beskrivning av 
deras syn på de övergrepp de begått. Då intervjuerna varit många, har det 
även blivit möjligt för informanterna att få beskriva hur de ser på sitt liv 
både bakåt och framåt, och även detta har bidragit med att dessa 
patienters lidande kunnat belysas från flera håll. 

Jag har dock hela tiden eftersträvat riktade och riktande, det vill säga 
avgränsande frågor under intervjuerna. Riktade59 frågor har exempelvis 
innefattat frågor som: Och hur länge fortsatte hon att göra det? En sådan 
uppföljande fråga riktar intervjun ännu mer, efter det att det övergripande 
intervjuområdet är avgränsat. Förutom sådana frågor har jag av och till, 
när informanten börjat berätta om något som legat utanför forsknings-
området, fått fästa informantens uppmärksamhet mot forskningsfeno-
menet med avgränsande frågor. Emellertid var det viktigt med lyhördhet 

–––––––––
59 Gadamer påpekar att ”i frågans väsen ligger att den har mening. Denna mening anger riktning. 

Frågans mening är således den riktning som svaret måste följa, om det skall vara ett meningsfullt 
svar. Frågan träffar det tillfrågade med bestämda avsikter” (1997/1960, s 173). Även Martens, som 
forskat om sexuella övergrepp, framhåller att ”konfrontationen med flera specifika frågor 
underlättar för respondenten att minnas”. (1991, s 153) 



48

från min sida, så att inte något missades, som informanten exempelvis 
tyckte kunde höra till hans lidande i relation till övergreppen. 

Även i vårdarintervjuerna var jag tvungen att reflektera kring hur 
ingångsfrågan skulle hanteras. Här har svårigheten inte legat i att 
informanten inte skulle förstå frågans avgränsning, utan snarare i att 
informanten skulle redogöra för ett vårdande, som han/hon trodde skulle 
passa mig. För att få vårdarna att uttrycka sig fritt och delge sina tankar 
under intervjun, har det därför varit nödvändigt att uppmuntra dem att 
under intervjun så noga och ärligt som möjligt redogöra för de fördomar 
de bär på.

Öppenheten relaterad till frågornas karaktär 
För att kunna få djup i intervjuerna har uppföljande frågor uppmanat 
informanterna till eftertanke. Frågorna har exempelvis varit ”Hur tänker 
du? Hur menar du? Har du exempel på det? eller Hur var det för dig när 
hon sade så?”. En forskares förmåga att låta de egna fördomarna stå 
tillbaka ska synas i frågorna. Det gäller att vara vaksam så att man inte 
glömmer Gadamers uppmaning, att frågan bör öppna möjligheter och 
sedan också hålla dem öppna. Han konstaterar att en äkta fråga inte har 
något givet svar. Gadamer (1997/1960) poängterar också att för att kunna 
fråga måste man vilja veta, det vill säga först och främst veta att man inte 
vet60. Forskare bör därför vara kritiska mot sina egna antaganden och 
istället nyfiket och lyhört både lyssna till vad som sägs och till vad som 
inte sägs. Gadamer påpekar också att frågan ska ställa saken i det öppna. 
Bara den som frågar kan få veta, och frågorna bör omfatta sakens 
skiftande beskaffenhet. Den som vet att fråga, förmår hålla fast vid sin 
fråga och därmed ange en riktning i det öppna.  

Syftet med forskningsfrågorna har varit att inbjuda till ”levda” 
beskrivningar från informanten, istället för att få spekulativa förklaringar 
till det som har ägt rum. Att få ”levda” beskrivningar är avhängigt av att 
man som forskare kan behålla en öppen nyfikenhet.  

Hur har då denna öppenhet kunnat hanteras så att det i intervju-
situationen med dessa patienter inte lett till att de upplevt att forskaren 
förnekat vedertagna moraliska värden och ”hållit med” dem? 

Här kan stöd fås från Kristensson Ugglas (1999) tolkning av Ricoeurs 
funderingar över kommunikation. Kommunikation ses som en konflikt, 
men inte i syfte att förgöra varandra, utan som en kamp för sanningen och 
mot både det egna och det gemensamma självbedrägeriet som hotar i en 
enkel förståelse av kommunikationen. Konflikten bekräftar att ingen 
människa har den enda sanningen, att det alltid finns andra människor 
och andra sanningar. Men att se kommunikationen som en konflikt 

–––––––––
60 I mitt fall var det en man i den första delstudien, som redan i första intervjun berättade hur hans 

tidsupplevelse förändrades i övergreppssituationen, och jag förstod ingenting av vad han försökte 
berätta att han upplevt. Dock väckte det ett stort intresse hos mig att utforska hans värld, och 
nyfikenheten sitter fortfarande i. 
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betyder även att man kritiskt måste relatera de olika sanningarna till 
varandra, hävdar Kristensson Uggla, och på det sättet skapa en möjlighet 
till att kommunikationens öppenhet inte leder till relativism, det vill säga 
till att förneka all absolut kunskap och alla fasta värden. Gadamer 
(1997/1960) anser att ett fritt omdöme kan mogna fram genom att 
fördomar kritiskt granskas och ifrågasätts. Detta har i denna studie 
resulterat i att jag på ett öppet sätt måste lyssna till informanten och 
samtidigt nyfiket fråga om hans eller hennes syn på saken, utan att ha 
några ”fördomar” om sanningshalten i utsagorna. Annars blir det omöjligt 
att ett fritt omdöme skall kunna framträda. Att lyssna till hur informanten 
erfar sin livsvärld har emellertid ingenting att göra med att som forskare 
ta över hans syn på dessa erfarenheter, utan detta lyssnande inbegriper 
såväl en kritisk hållning som misstänksamhet, men även empati.  

Öppenheten relaterad till förmågan att fördomsfritt kunna ta emot nya idéer 
Hur kan man som forskare vara öppen för att ta del av livsvärlden hos 
patienter som sexuellt förgripit sig på barn, då öppenheten innebär att 
man skall vara mottaglig för nya idéer och att vara fördomsfri? 

Öppenheten kan givetvis aldrig vara total och den har sina 
begränsningar när fördomarna finns där. Gadamer (1997/1960) påpekar 
att den fundamentala förförståelsen behövs för att människan ska kunna 
förstå världen, det vill säga hur något är över huvud taget61. Att tygla 
förförståelsen betyder följaktligen inte att vara helt avstängd. En 
grundläggande förförståelse behövs, för under till exempel en intervju 
måste forskaren kunna ställa följdfrågor utifrån en viss förståelse av vad 
informanten beskriver. Att använda sig av förförståelsen utan att bli styrd 
av den, ser Gadamer (1997/1960) som en balansakt. Det gäller att kritiskt 
granska sina förutfattade meningar. Kopplar man detta till forskarens 
möjligheter att fördomsfritt kunna ta emot nya idéer från ett 
forskningsfält, som det finns en genuin kännedom om, har följande 
resonemang förts: 

Enbart teoretiska studier eller litteraturstudier eller andrahands-
information från personal inom den rättspsykiatriska vården, hade 
givetvis inte gett samma kännedom om de aktuella patienternas lidande 
och vård. Att istället besitta en grundlig kunskap har, i det här fallet, 
bedömts som speciellt viktigt, eftersom den rättspsykiatriska kontexten är 
behäftad med många förutfattade meningar och fördomar. Genom att jag 
under flera år före intervjuerna befunnit mig i den miljö där forskningen 
sedan genomförts, finns kunskap om den lokala jargongen, de dagliga 
rutinerna och de regler som finns på avdelningarna. Detta har gjort att jag 
varken har behövt bli skrämd eller på annat sätt vilseledd av miljön. 
Kvale (1997) betonar att utan lokalkännedom kan man bli omedveten om 
hur abstrakt ens tänkande kan te sig i den aktuella kontexten, och påpekar 
att ”för att navigera säkert i farofyllda farvatten räcker det inte bara med 

–––––––––
61 Se fotnot 48 sid 39. 
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att styra sitt fartyg, utan det krävs också omfattande kunskap om 
farvattnen och kustlinjen” (s 103). Detta är enligt Kvale en förutsättning 
för att kunna göra verkligt bra intervjuer. I intervjusituationen kan man 
inte vara teknisk och metodstyrd, utan då måste forskaren ha så mycket 
kunskap, att man i intervjun kan ge sig hän, och då är det en förutsättning 
att varken vara rädd eller känna obehag. Emellertid måste det påpekas att 
det, även i det här sammanhanget, måste ägnas stor uppmärksamhet åt 
”tyglandet”, så att man verkligen kan se något nytt. 

Dessutom måste, för att detta ska bli möjligt, stor vaksamhet gälla 
beträffande risken att gå in i vårdarrollen. Detta kan ske om forskaren 
identifierar sig så starkt med sina informanter, att en professionell 
forskande distans inte kan upprätthållas. Som forskare gäller det att öka 
sin egen medvetenhet om när man är forskande och när man är vårdande. 
En förförståelse och kunskap om vårdandet är tillåten att ta fram när 
patientens sårbarhet kräver detta, det vill säga att man alltid försöker 
undvika att ge en informant lidande, men för övrigt måste forskarrollen 
gälla. En forskande öppenhet och följsamhet kan emellertid i vissa 
specifika situationer föra med sig en nödvändig närhet till patienten, men 
det ska ske med stor urskillning och alltid inom forskarrollen.  

Att särskilja forskarrollen och vårdarrollen har dessutom underlättats 
både för mig själv och för informanterna genom den konkreta yttre 
utformningen vid forskarintervjuerna. I vårdande samtal ingår i regel 
varken diktafon eller en så strikt ram som vid forskarintervjuerna. 
Informanterna har också alltid förstått, bland annat av den muntliga och 
skriftliga information de fått, när det varit forskarintervjuer. Då både 
patienter och vårdare har varit informanter, har jag sett det som viktigt att 
vara uppmärksam på att inte ”välja sida” vid intervjutillfällena. 
Informanter från båda delstudierna kan dock uttrycka att detta vanligtvis 
inte har gällt. Ett vårdarcitat i slutet av en intervju får exemplifiera: 

(F: Jag vill fråga dig hur du upplever ett sådant här samtal mellan 
dig och mig?) Jag tycker att det är väldigt bra att kunna sitta så här. 
Faktiskt är jag lite förvånad över mig själv att jag kunnat uttrycka 
det här. (F: Vad behövs för att du ska kunna det?) Nej, men jag 
tycker att du säger inte så mycket och det behöver du inte göra 
heller men samtidigt känns det avslappnat här inne och att du ändå 
när jag inte kan uttrycka riktigt … så ger du dig inte utan du 
fortsätter tills ringen är sluten så att säga. Ja, att jag ändå tvingas 
skärpa mig, att tänka efter ordentligt det tycker jag är bra. (F: Och 
vad tror du generellt att … hur skulle det vara om man träffade 
personal så här?) Jättebra. (F: Och varför?) För att det är 
utvecklande för en själv, det tror jag. // … att man får bolla sina 
tankar … // … man är tvungen att liksom tänka vidare. Det är 
jobbigt också. (F: Precis, och vad är jobbigt?) Ja, det är ju jobbigt 
att … eller … man får ju liksom gå till djupet lite grand med sig 
själv också. 
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Intersubjektiviteten i intervjusituationen 
Kvale (1997) anser att kvalitativa forskningsintervjuer kräver både 
sakkunskap och en empatisk förmåga hos forskaren, det vill säga 
medkänsla i ett mänskligt samspel. Hur har då forskarrollen kunnat 
upprätthållas vid intervjuer där även ett personligt samspel med patienter 
som sexuellt förgripit sig på barn, krävs? 

Att hela tiden vara medveten om forskningens syfte är en förutsättning 
för att de nödvändiga reflektionerna mellan det ytliga och det djupa i 
intervjuerna ska kunna ge ett önskvärt bidrag till forskningens resultat. 
Men för att uppnå dessa reflektioner hos patienterna har jag av och till 
varit tvungen att i kreativitetens syfte, med Kvales ord, ”medvetet bryta 
mot reglerna”. Det finns inte en ”rätt metod” inom forskning med en 
livsvärldsansats (Bengtsson, 1999), utan det krävs en metodologisk 
kreativitet för att finna den närhet till fenomenet som krävs. För att detta 
ska kunna ske behöver informanterna ibland uppleva ett möte med 
forskaren som mellan två personer, och inte som ett möte med en 
distanserad intervjuare. Dessa ”metoder”, som medför att den strikta 
forskarrollen frångås, får emellertid ske med stort kritiskt omdöme. Enligt 
Kvale (1997) är intervjuandet en hantverkskonst, och den skicklige 
hantverkaren koncentrerar sig inte på metoderna utan på uppgiften. 
Följande sekvens belyser en situation under en intervju i delstudie ett, där 
en informant uttrycker ett outhärdligt lidande. I denna stund måste han 
möta en forskare med en kapacitet att lindra lidande. 

(F: Försök att sätta ord på det.) Jag kan inte sätta fingret på det. Jag 
kan inte sätta ord på det. // Jag vet inte. Jag är trött, jag är väldigt 
trött. Det är väldigt jobbigt, det känns som jag orkar inte mera utav 
det här och … // Näe, jag mår fruktansvärt dåligt alltså [gråter]. 
Den här medicinen som jag får här, det hjälper ju inte ett 
förbannade jävla nå´ge. // Jag skulle vilja få svar på om hon 
[barnet] blir bättre, om hon blir bra [gråter], eller om man har 
förstört hela hennes liv. 

Att i forskningssyfte skapa eller driva vidare en så stark känsloyttring 
skulle vara oetiskt. Men då denna studie berör en komplex verklighet 
måste istället metoden anpassas, så att den på ett rättvisande sätt kan 
beskriva denna verklighet, utan att bli oetisk. Inom fenomenologisk 
forskning betonas att forskaren inte kan följa metodregler som gäller 
oberoende av innehåll och sammanhang, utan intervjumetoderna måste 
vila på forskarens omdöme, då ju intervjuaren är redskapet vid 
förvärvandet av kunskapen. När sättet, på vilket meningsfulla data 
insamlas, får styra handlar det fortfarande om forskarrollen och 
forskarens följsamhet. Kvale (1997) betonar dock samtidigt att trots att 
forskarens person tillmäts en avgörande roll betyder det inte att tekniken 
och kunskapen på något sätt får negligeras. Forskarens empatiska 
förmåga behövs för att informanterna ska välja att delge sina personliga 
berättelser. Om de blir kränkta eller det uppstår alltför starka 
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känsloyttringar påverkar det givetvis intervjuerna på ett negativt sätt. 
Forskaren måste därför i intervjusituationen vara lyhörd för patientens 
sårbarhet, samt lägga stor uppmärksamhet och vaksamhet vid att 
intervjun inte ska utöka hans lidande. 

Patienterna i den första delstudien vet att andra människor inte i 
grunden ser på verkligheten på samma sätt som de själva gör. Även 
forskaren måste under intervjuerna vara medveten om att verkligheten 
inte ter sig likadan för alla, utan att människor upplever den olika 
beroende på vem de är och i vilken situation de befinner sig62. Det finns 
inte en objektiv, autentisk verklighet som kan konsulteras, utan forskaren 
måste vara öppen och följsam mot informantens verklighet, utan att för 
den skull betrakta den som den enda ”sanna” verkligheten. Att bemöta 
informanter på detta sätt kan minska deras upplevelse av att bli kränkta. 

Dataanalys och syntes 
Strävan med fenomenologisk analys är att beskriva fenomenets 
grundläggande meningsstruktur samt dess olika innebördselement. 
Utifrån en fenomenologisk analys finns alltså möjligheten att nå det hos 
fenomenet som gör det till det som det är. För analysen krävs en balans 
mellan ett fritt upptäckande och en tillgivenhet för vissa vetenskapliga 
rättesnören63. Under analysens gång kan dock ett öppet sinne av och till 
leda till en upplevelse av kaos, men trots det måste öppenheten få 
spelrum. Att sätta förförståelsen på spel sker i syfte att se variationerna 
och den inneboende dubbelheten, för att komma åt de latenta innebörder 
som inte alltid är medvetna för informanterna. Sökandet efter den 
essentiella meningen i analysarbetet är varken mystiskt eller teknologiskt, 
utan egentligen ett försök att förstå ett fenomen på en naturlig väg (jmf 
Husserl, 1992/1929), men utifrån fenomenologiska metodprinciper. Hela 
analysen är alltså innebörds- eller meningssökande, och resultatet av 
dataanalysen blir därigenom en beskrivning av en grundläggande 
meningsstruktur, en syntes som kan verifieras i data. Tillämpningen av 
metodprinciperna börjar och slutar i en helhet och alla delar däremellan 
ska rymmas i och relateras till helheten (Dahlberg, 2002b).  

–––––––––
62 Här kan jämförelse göras med Karlsson (1999) när han beskriver hur blindas spontana upplevelser 

av sig själva som subjekt kan komma i konflikt med en upplevelse av att bli objektifierade utifrån 
sitt ”handikapp” som blinda. Karlsson hänvisar till Merleau-Ponty (1992/1962) och beskriver att 
när människan betraktar sig genom andras ögon, dvs. genom att betrakta sig själv på ett statistiskt 
och objektivt sätt, kan hon aldrig bli helt äkta i det. Karlsson översätter Merleau-Ponty och skriver: 
”När man är tillbaka i hjärtat av sitt medvetande, känner sig var och en av oss bortom sina 
bestämningar…”. (1999, s 137) Detta är väsentligt att ha i minnet även vid intervjutillfällena i 
denna studie. 

63 Analysens vetenskapliga riktlinjer i denna forskning utgår ifrån Dahlberg, Drew och Nyström 
(2001). Utifrån det fenomenologiska synsättet har jag emellertid inte slaviskt följt någon metod. 
Forskningens metodanvändning har till stor del vuxit fram och inspirerats i de doktorandgrupper, 
med en fenomenologisk forskningsansats, som jag deltagit i både i Eskilstuna och Växjö. 
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I denna forskning började analysen med att upprepade gånger både 
lyssna till64 och läsa hela intervjuer var för sig. Ord och uttryck som 
informanten betonade ströks under och känslouttryck markerades, liksom 
pauser, där tystnaden ibland gjort vissa ord eller påståenden ännu 
tydligare. Detta blev för mig ett sätt att med en reflekterande, och 
samtidigt omedelbar65 hållning umgås med intervjumaterialet. Slutligen 
framstod en övergripande bild av helheten, utan att jag ännu aktivt hade 
analyserat materialet. Detta var en nödvändig och meningsfull början på 
analysarbetet då det gav en övergripande förståelse, vilket sedan under-
lättade rörelsen mellan helhet och delar. I och med denna övergripande 
förståelse, som även blev överraskande för mig själv, kunde också 
förförståelsen lättare tyglas (jmf Dahlberg, Drew & Nyström, 2001).  

Så småningom urskiljdes olika meningsbärande enheter. Gadamer 
(1997/1960) skriver att läsaren ska bli textens tjänare, vilket i denna fas 
av analysen innebar att jag måste vara öppen och följsam för textens alla 
innebörder, och även för sättet på vilket informanterna har använt orden 
och språket, inbegripet pauser och känslouttryck. Syftet med detta var att 
hindra mig själv från att prioritera det som gav stöd för egen uppfattning. 
Fenomenologisk analys bygger på en analys via ord sprungna ur empirin, 
men alltså inte på en analys av språkets uppbyggnad. Själva begripandet 
är genom språket, men för att detta inte ska bli ett problem, behöver 
innebörden i orden och meningarna bli tydliga. I detta syfte utfrågades de 
meningsbärande enheterna. Med frågor under analysarbetet som: Är det 
verkligen denna innebörd? eller Kan det vara något annat? ifrågasattes 
det naturliga förhållningssättet, och problematiserades istället det som 
visade sig. Även i analysarbetet innebär tyglandet att aldrig ta för givet, 
att aldrig utgå ifrån sig själv, inte ens när det gäller förståelsen av ord och 
språk i intervjuerna. Det är omöjligt att helt parentessätta sin förför-
ståelse, men man kan tygla och ifrågasätta den. Samtidigt inbegriper 
tyglandet att analysen förlångsammas, så att det ej går för snabbt. Denna 
arbetsgång i analysen blev en naturlig fortsättning av intervjuernas 
”tyglande” förhållningssätt. Även i analysarbetet var det viktigt att med 
ett öppet sinne låta mig överraskas. 

De meningsbärande enheterna relaterades därpå till varandra genom att 
jag reflekterade över hur olikheterna förhöll sig till varandra. Vartefter 
olika mönster framstod, slogs de meningsbärande enheterna ihop i så 
kallade kluster (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). När alla intervjuer 
lästs och analyserats var för sig, gjordes till sist en gemensam analys av 
intervjuerna. De centrala meningsenheterna beskrevs mer och mer 
generellt och därigenom allt mindre unikt. Analysen fick emellertid aldrig 

–––––––––
64 Att lyssna till de bandade intervjuerna ansågs betydelsefullt då innebörder kan gå förlorade när 

intervjuer skrivs ut. 
65 Omedelbarheten i denna fas av analysarbetet inbegriper att forskaren är försjunken i data på ett 

begrundande sätt, dvs. är innesluten i en aktiv dialog med intervjumaterialet. 
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bli så strikt, så att den forskande kreativiteten stördes. Samtidigt gällde 
det att sluta analysera när syntesen av en ny helhet kunde skönjas. 

Resultatet av analysarbetet består av en syntes, i form av den 
essentiella innebördsmeningen av fenomenet, det vill säga det som inte 
varierar. I backspegeln ska den alltid kunna täcka alla data och blir därför 
inte bara kontextuell utan även töjbar66. När fenomenets essentiella 
innebörd eller karaktär (jmf Dahlberg, Drew & Nyström, 2001) är funnen 
kommer fenomenets variationer att benämnas konstituenter, då det är de 
som konstituerar fenomenets innebördsstruktur. Bra konstituenter flyter i 
varandra (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). 

Forskningens resultat beskrivs slutligen noggrant, och hela resultatets 
struktur inbegriper såväl abstrakt som konkret beskrivna innebörder. I 
alla studier transformeras också texten till ett visst perspektiv med ett 
visst teoretiskt språk, och i denna forskning är det till det vårdveten-
skapliga perspektivet (jmf Giorgi, 1997). 

Dataanalysen och resultatredovisningen hör intimt ihop med varandra. 
Presentationen av resultatet i föreliggande forskning börjar med en 
beskrivning av fenomenets essentiella innebörd67 varefter konstituenterna 
utvecklas, tydliggörs och exemplifieras med de unika och varierande 
citaten. Det gäller alltså att hitta det logiska sammanhanget mellan 
essentiell innebörd, konstituenter och de unika variationerna, då varken 
den essentiella innebörden eller dess konstituenter är givna i den 
empiriska delen, utan alltså framkommer i analysarbetet utifrån olika 
abstraktionsnivåer.

Beskrivningen av den essentiella innebörden i de två empiriska 
delstudierna har fått olika karaktär beroende på de olika menings-
sammanhangen. Att i den första studien låta beskrivningen träda fram 
mer konkret, grundar sig i behovet att vara nära (det komplexa) 
fenomenet och att ”bestämma det” så litet som möjligt. I vårdarstudien 
har däremot en metaforisk ansats tillämpats. Metaforer kan användas i 
syfte att uttrycka en helhetsbild av fenomenet, för att på så sätt underlätta 
och ge riktning åt tänkandet. Gadamer (1997/1960) påstår, med 
hänvisning till Aristoteles, att goda metaforer underlättar att se likheter. 
Han skriver att ”när ett ord förs över till ett användningsområde, där det 

–––––––––
66 Fenomenets essentiella innebördsmening kan ses som ett mönster som växer fram ur fenomenets 

olikheter. Detta mönster ligger ovanför den konkreta nivån, men alltjämt inom en viss specifik 
kontext. Emellertid skapas mönstret genom abstraktioner, varigenom en högre beskrivande nivå 
uppnås. På så sätt kan denna essentiella innebördsmening även appliceras i andra kontext. 
Samtidigt är all mening töjbar vilket också betyder att den är oändlig, då det alltid går att få ut mer 
av meningen.  

67 Enligt Dahlberg, Drew & Nyström (2001) brukar fenomenologiska analysresultat i form av en 
innebördsstruktur beskrivas på så sätt att först gestaltas den mest invarianta meningen, som brukar 
benämnas fenomenets essentiella innebörd. Först därefter uttrycks konstituenterna, eftersom de 
måste förstås i relation till de mest invarianta innebörderna. Emellertid kan förståelsen av resultatet 
underlättas om den essentiella beskrivningen läses en extra gång, efter att man tagit del av 
innebörderna i de s.k. konstituenterna. 
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från början inte hör hemma, så framstår dess ´ursprungliga´ betydelse 
desto tydligare. Språket har då redan åstadkommit en abstraktion och nu 
behöver tänkandet bara värdera det som språket redan gjort” (s 81). Även 
Kvale förordar metaforer då han anser att ”en undersöknings huvud-
punkter blir lättare att begripa och komma ihåg om de arbetas in i levande 
metaforer” (1997, s 248). 

I föreliggande avhandlings empiriska studier, och framför allt i den 
första delstudiens resultatbeskrivning, flyter även de konstituerande 
innebörderna i varandra mer än vad som är brukligt. Med ett så 
sammansatt fenomen, och därigenom resultat, som i denna forskning, 
finns det emellertid en medveten poäng med att på detta sätt även återge 
och synliggöra resultatets komplexitet. Det finns annars en risk att det 
komplexa förenklas. 

Ännu ett annorlunda grepp har tagits i denna avhandling, då många 
citat förekommer i hela dokumentet. Detta har gjorts i syfte att läsaren på 
ett tydligare sätt ska kunna följa hur rörelsen mellan de konkreta data från 
intervjuerna och den mer abstrakta resultatredovisningen har gått till. Det 
finns en större risk i känslig forskning att läsaren kan misstänka att 
forskningsresultatet återges utifrån forskarens egna uppfattningar. Att 
föreställa sig hur patienterna i den första delstudien resonerar samt hur de 
erfar sitt liv och samvaron med andra människor är inte lätt. Därför 
underlättar de många citaten. I den första empiriska delstudien har 
dessutom patientcitaten särskilts genom uppdiktade namn, medan 
vårdarna i den andra delstudien har fått sifferbenämningar. Detta val 
grundar sig i en strävan att betona forskningens övergripande patient-
perspektiv. Informanterna i den första delstudien benämns omväxlande 
som patienter, män eller informanter utifrån vad som har passat bäst i de 
olika sammanhang där de förekommer. Genomgående i forskningen har 
det brott betonats som de aktuella patienterna har begått. Även om det av 
och till kan upplevas alltför mångordigt i texten, har jag ansett det viktigt 
att upprepa det för att påminna om de ofta problematiska vård- och 
forskarsituationer som just dessa patienter ger upphov till.  

När det förekommer // (slash) i citatredovisningarna, betyder det att 
vissa delar av ett för långt citat utelämnats, då de bedömts vara utan 
betydelse för sammanhanget. Som tidigare nämndes betyder under-
strykningar av ord i citaten att informanten har betonat detta ord. Då 
patienterna har intervjuats olika många gånger, och då de har haft olika 
förmåga att berätta, citeras vissa patienter mer än andra. Det kan till och 
med förekomma att vissa citat upprepas när de på ett särskilt sätt kan 
belysa framställningen.  

Avslutning av analys och syntes av data  

Den första delstudiens resultat avslutas med en beskrivning av 
fenomenets yttre horisonter, de som framstår i patienternas livsvärld 
utifrån samhällets syn på dessa patienters brott. Varje erfarenhet har sina 
horisonter enligt fenomenologisk kunskapsteori (Bengtsson, 2001; 
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Dahlberg & Dahlberg, 2003). Livsvärlden är en ”värld”68 som vi inte kan 
gå utanför, men den är trots det ingen sluten och statisk värld. En 
erfarenhet i livsvärlden innehåller alltid mer än vad som direkt 
presenteras i den. Det direkt erfarna medför ett fält av egenskaper som 
inte är direkt erfarna, skriver Bengtsson. Livsvärlden avgränsar sig i 
horisonter som ständigt förflyttas och förändras beroende på hur 
människan erfar världen. Det direkta erfarandet av ett fenomen hänvisar 
till det närvarande, men det närvarande i sin tur anspelar genom sina 
horisonter till det förgångna, till framtiden och till kontexten (Dahlberg & 
Dahlberg, 2003). Ett fenomen har inre horisonter, men tillsammans med 
denna kärna av bestämdhet, det direkt givna hos föremålet i fråga, 
medpresenterar sig alltid också något obestämt (Dahlberg & Dahlberg, 
2003). Som Bengtsson uttrycker det, fortsätter människans direkta 
varseblivningshorisont i en yttre horisont som överskrider det omedelbart 
givna, och som medför andra perspektiv och synpunkter. Detta möjliggör 
en tillvaro och samvaro i rum och tid (Bengtsson, 2001).  

Det är denna yttre horisont som så lätt tränger sig på som förförståelse 
och förgivettagna idéer, när man försöker begripa fenomenet i 
föreliggande forsknings första delstudie. Trots att denna yttre horisont är 
påtaglig, är den ändå inte direkt given i förhållande till männens eget 
bestämda lidande, utan i det sammanhanget är den mer obestämd. Från ett 
annat håll, en annan vinkel, när alltså hänsyn tas till den yttre horisonten, 
blir emellertid även samhällets syn ett lidande för dessa patienter69. Att 
strikt hålla undan den yttre horisonten, är det som gör denna forskning 
ytterst besvärlig, eftersom det gäller att inte läsa in något i patientens 
lidande som inte finns i intervjuerna. Denna yttre horisont ingår 
emellertid som bakgrund till det fenomen som utforskas i delstudie ett, 
och den framträder i patienternas livsvärld på ett eller annat sätt. Den 
yttre horisonten är följaktligen även viktig att utforska för att kunna lindra 
lidande70.

Efter presentationen av forskningens resultatet kommer i denna 
avhandling en exkurs, i form av ett filosofiskt mellankapitel, att ytter-
ligare belysa resultatet. Det övergripande fenomenologiska närmelsesätt 
har i denna studie varit speciellt viktig, eftersom så litet forskning tidigare 
har bedrivits kring den problematik som berörs. När sedan ett komplext 
fenomen visar sig krävs ytterligare bearbetning. Denna bearbetning kan i 
en fenomenologisk studie ses som att tygla ännu mer och visa att man 
verkligen håller sig till de empiriska data. I denna studie tas hjälp från 
filosofiska teorier enbart för att därigenom ytterligare belysa det 
empiriska resultatet. Gadamer (1997/1960) visar också att när något inte 
med lätthet går att förstå, måste vi gå vidare och försöka se något mer. 

–––––––––
68 Livsvärlden är, som tidigare framgått, egentligen en hållning, en förutsättning. 
69 Se fotnot 62 sid 52. 
70 Som även tidigare framhållits finns förhoppningen att ett lindrat lidande hos de aktuella patienterna 

skulle kunna medverka till att de slutar förgripa sig på barn. 
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Därför problematiseras de essentiella innebörderna ytterligare i ett försök 
till att vidga seendet och släppa in någonting forskaren inte sett tidigare. 
Bengtsson (2001) ser på detta som en process där vi förvisso förlorar 
något, men samtidigt kan vinna en ny begriplighet på en högre nivå som 
annars inte hade varit möjlig. 

Allra sist, men före diskussionen, när de båda empiriska delstudierna 
och den filosofiska belysningen sammanförs, beskrivs de tankemönster 
som visar sig kring vad vårdandet av patienter som sexuellt förgripit sig 
på barn kan innebära. I denna redogörelse ses som vårdande för dessa 
patienter det som förmår lindra deras lidande. 

Etiska ställningstaganden 
Denna studie har inneburit stora forskningsetiska utmaningar. Den 
fenomenologiska betoningen på öppenhet och sökandet efter ”den andres 
annanhet” innebär en etisk grundhållning som genomsyrat hela 
forskningsprocessen. Som det bland annat har framkommit under 
redovisningen av forskningsintervjuerna, har också stor vikt lagts på att 
bemöta informanterna med respekt. Cöster (2003) framhåller att 
”förståelsen av livsvärlden är den livsförståelse som ligger till grund för 
vår förmåga att vara etiska varelser” (s 10), och denna forskning har lagt 
stor vikt vid förståelsen av livsvärlden hos de olika informanterna. En 
forskningsgrund i livsvärlden ger förutsättningar till att patientens 
värdighet bevaras just genom själva forskningsansatsen, där det ingår att 
sätta sig in i de tankar och känslor som ligger bakom informantens hand-
lande. I denna forskning har informanterna uppmuntrats att reflektera för 
att på så sätt komma åt och sätta ord på sina prepredikativa erfarenheter, 
det vill säga de ofta omedvetna erfarenheter som ligger före handlingen. 
Dessa försök att förstå ska alltid vila i ett öppet och följsamt 
förhållningssätt, där forskaren också får tåla att inte omedelbart förstå. I 
denna avhandling blir därför även min självkännedom i form av en 
förmåga att iakttaga mig själv, en etisk fråga.  

I avhandlingen har forskningsetiska principer beaktats i enlighet med 
Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden71 (1995) samt 
Helsingforsdeklarationen72 (1990). I enlighet med forskningsetiska 
principer har även frivillighetsprincipen, samt rätten att när som helst 
utan närmare motivering avbryta sitt deltagande i studien, tillämpats. 
Likaså har givetvis anonymitetsprincipen, integritet- och konfidentia-
litetsprinciperna73 upprätthållits. Dessa har förverkligats både genom 
skriftligt och muntligt informerat samtycke, och alla informanter blev 
därvid lovade ett konfidentiellt hanterande av den information som de 

–––––––––
71 Sykepleiernes Samarbeide i Norden. 
72 Statens Medicinsk-etiska råd. 
73 Konfidentialitetsprincipen, dvs. förtroendeprincipen, ska skydda informanten från att bli igenkänd. 

Därför redovisas inga privata data så att någon utomstående kan identifiera informanten.  



58

lämnade.74 Detta har i avhandlingen skett på ett sådant sätt att den 
enskilde informantens identitet ej går att känna igen för någon annan än 
för mig. Vissa bakgrundsdata och andra speciellt utmärkande för-
hållanden har i detta syfte kamouflerats där det inte har haft någon 
betydelse för forskningens resultat. Konfidentialitetsprincipen, när det 
gäller de vårdarinformanter som ingår i denna forskning, har tillgodosetts 
genom sjukvårdspersonalens tystnadsplikt. Även de vid vårdinrättningen 
anställda sekreterare, som har givit skrivhjälp, har tystnadsplikt. Alla 
bandade intervjuer har förvarats i ett låst journalskåp. För att få tillgång 
till vårdmiljöer som forskningsfält fordras informerat samtycke från alla 
inblandade parter. Därför har även verksamhetschefen i förekommande 
fall tillfrågats och gett sitt samtycke. 

Frågan om huruvida intervjuerna kan orsaka lidande för informanterna 
har noggrant begrundats i denna forskning. Det etiska problemet består i 
den värdekollision som kan uppkomma utifrån problemställningen: Är 
den risk, det obehag eller den integritetskränkning som forskningen 
innebär möjlig att acceptera i förhållande till den vetenskapliga vinsten? 
Svaret på den frågan har blivit ett Ja, trots att det sannolikt är så att 
känslor och minnen har förorsakat lidande hos de flesta informanter. I 
den första empiriska delstudien var det flera patienter som under 
intervjun grät eller på annat sätt visade att intervjun väckte svåra 
minnesbilder, samtidigt som de flesta av dem kunde uttrycka att de ändå 
tyckte om dessa ”samtal”. Följande citat får exemplifiera detta: 

… egentligen har jag ingen alls lust att sitta och prata. Första 
gången tyckte jag … det här … aldrig mer, jag pratar aldrig 
nå´nsin med henne igen, och sen … okey då, jag gör väl det, och 
andra gången lossnade det, då blev det väldigt mycket som jag 
kände att det kom fram mer saker som jag själv tyckte … jag fick 
själv mycket reflektioner … och då släppte det.  

Såväl ICN75 (2000) som HSFR76 (1990) lyfter fram att forskningskravet, 
det vill säga att kunskaper utvecklas och fördjupas, måste ställas mot 
individskyddskravet, det vill säga att informanternas integritet och 
säkerhet skyddas, så att inte intervjun skadar dem. Socialstyrelsen (1997) 
har i sin skrift ”Behandling av sexualförbrytare” påtalat att ”om den 
undersökte kan förmå sig till att lämna en redogörelse för sitt eget 
sexuella tankeinnehåll är detta till ytterst stor hjälp i det diagnostiska 
arbetet”. Följaktligen finns ett behov av forskning som utvecklar och 
fördjupar kunskap om hur patienter som sexuellt förgriper sig på barn ser 
på sin verklighet. I denna forskning finns inte heller lika stor risk, som i 
många andra sammanhang för dessa patienter, att de ska få ett intryck av 

–––––––––
74 Aktuell forskningsetikkommitté har godkänt forskningen. Diarienummer 380/01. 
75 International Council for Nurses. 
76 Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet. 
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att jag ”håller med”, för alla de patienter som ingår i denna forskning har 
redan genomgått rättslig prövning för sitt brott, och är överlämnade till 
vård.

Genomgående i alla intervjuer har avsikten varit att genom försiktighet 
och lyhördhet undvika sådana situationer där informanten skulle känna 
sig pressad att berätta mer än han/hon själv ville. Det fanns alltid en 
beredskap att avbryta intervjun, vilket också hände flera gånger, när jag 
bedömde det oetiskt att fortsätta. Dock ville alla informanterna, där 
intervjun avbröts vid något tillfälle, fortsätta intervjun vid ett senare 
tillfälle, vilket också genomfördes i samtliga fall. Både skriftligt och 
muntligt tillförsäkrades också alla patienter i den första delstudien stöd av 
sin kontaktperson eller annan vårdare på vårdavdelningen efter intervjun. 
Vid intervjuerna har det också varit en resurs att jag haft en vana vid 
samtal med rättspsykiatriska patienter. 

Etiska överväganden sker inte i ett visst skede av forskningen, utan 
måste givetvis övervägas under hela forskningsprocessen. De etiska 
koder och principer som ovan redovisats, bildar alltså bakgrunden för de 
specifika etiska avgöranden som forskare ställts inför. Citatet ovan, där 
en man uttryckte sin tveksamhet till att fortsätta att delta i forskningen 
efter den första intervjun, ger ett exempel på problematiken kring 
informerat samtycke. Denna informant hade fått både skriftlig och 
muntlig information och dessutom gett ett skriftligt medgivande till att 
han ville deltaga i studien. Hans uttalande visar dock på hur svårt det är 
för en informant att verkligen förstå vad man ger sitt samtycke till, och 
kanske i synnerhet för denna forsknings informanter. Inte heller forskaren 
har på förhand kunnat veta hur intervjuerna kommer att utvecklas. I det 
idealiska fallet bör det enligt Kvale (1997) råda en ömsesidighet mellan 
vad informanten ger och vad han mottar genom sitt deltagande i under-
sökningen. Trots det lidande, som denna studies patienter av och till 
utsatts för, har dock alla någon gång under intervjuerna spontant uttryckt 
något positivt om själva ”samtalet”. I både detta sammanhang, och när 
intervjuerna har givit informanten ett lidande, är det viktigt att som 
forskare vara lyhörd för att det nära samspel, som uppstår i intervju-
situationen, inte missbrukas, så att informanten känner sig tvingad att 
fortsätta intervjun. Detta kräver forskarens etiska känslighet och ett 
ansvarstagande för att handla utifrån denna känslighet. Kvale (1997) 
påpekar att det att lära sig ett etiskt forskningsbeteende är en fråga om att 
initieras i professionens kultur och moraliska värderingar, och i denna 
forskning alltså i vårdvetenskapens grundläggande värden. Detta har 
bland annat tillgodosetts med en lång vårdvetenskaplig grund- och 
forskarutbildning vid vårdvetenskapliga institutioner både vid Åbo 
Akademi och Växjö universitet. Detta kan alltså, med Kvales ord, hos 
forskaren skapa en känslighet för sammanhanget och en ”mogen etisk 
visdom” (1997, s 115). 
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Resultat

Lidandet hos patienter som sexuellt förgripit sig på barn 
Det fenomen som studeras i den första delstudien, lidandet hos patienter 
som sexuellt förgripit sig på barn, kan karakteriseras som en grund-
läggande längtan till en innerlig samhörighet, som männen försöker 
bejaka med hjälp av sexuellt präglade relationer med barn. Att ha en nära 
relation med en annan människa, där båda blir ömsesidigt berörda i en 
djup gemenskap, är ett ursprungligt begär som finns hos dessa patienter, 
liksom det finns hos andra människor, men männen i denna forskning 
hanterar sitt begär på ett katastrofalt sätt. Samtidigt som de bejakar sin 
längtan till samhörighet förråder männen den, när de låter det grund-
läggande begäret ta sig uttryck som skadar ett barn och blir ett lidande för 
dem båda. 

Det finns en väldig kraft i den längtan som dessa patienter hyser och 
som samtidigt blir ett lidande. I den djupa gemenskapen med barnen 
tillfredsställs deras begär efter att känna en likvärdighet och ett 
människovärde, som de saknar tillsammans med vuxna. Längtanskraften 
är tillräckligt stark för att den skall kunna anta desperata former och 
männen kan inte förneka eller ens avvisa den – den är alltför primär i 
männens liv. 

I deras längtan till samhörighet och likvärdighet blir lusten i leken 
oerhört betydelsefull. Tillsammans med barnen identifierar sig de aktuella 
männen med en särskild renhet, oskuldsfullhet och sårbarhet, som kan ge 
deras längtan efter likvärdig gemenskap tillfredsställelse. I gemenskapen 
med barnen finns en innebörd av värdighet, som dessa patienter tycks ha 
saknat i sina liv. 

Deras starka längtan är förförisk. Männen har svårt att avstå från den 
samhörighet och likvärdighet som endast barn kan ge dem, och när deras 
längtan är väckt, frestas och lockas de till att tillfredsställa den på det sätt 
som de lättast har tillgång till. När det sexuella övergreppet är ett faktum 
kan de varken förnimma eller förstå sin ursprungliga längtan efter 
likvärdighet och samhörighet. Vuxna sätt att uttrycka känslor blandas in i 
förhållandet till barn och förvillelsen i den situationen är påfallande. 
Männen kämpar för att förstå något av sin ursprungliga längtan, men den 
starka och mångskiftande villfarelsen tar helt över. 

Hur hör då denna starka längtan ihop med patienternas lidande? Kan 
det någonsin bli ont i sig att möta sin egen längtan? 
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Då männen inte förstår sin egen starka längtan efter samhörighet, där 
likvärdig gemenskap ingår, finns en möjlighet för längtan att bli vilseledd 
av männen själva. I sitt sökande efter en plats bland andra människor 
väcks gång på gång både deras lidande och lust, och de blir slutligen 
fångna i det. Männen har svårt att känna igen och förstå vilken näring 
som deras längtan behöver, och därför har de också svårt att känna igen 
när deras längtan får ”fel” slags näring. De kan, många gånger ofrivilligt, 
blotta sin egen längtan och sedan lämna den i sticket, genom att de inte 
klarar av att förse den med den näring som deras ursprungliga längtan 
inte kan vara utan. De utsätter sin egen längtan för ett grovt svek, och de 
lurar sig själva då de i stället för att svara an mot det djupa begäret77,
tillfredsställer det sexuella behovet med ett barn. Att förråda sin längtan 
innebär hos dessa patienter att förråda den starka kraft som strävar till 
samhörighet och likvärdighet, och detta ger dem ett outhärdligt lidande. 

I förräderiet ingår alltså att de lockar, förför och frestar sin längtan 
genom att först blotta den och sedan förvilla den, och här kommer det 
sexuella in. Därefter kan de tänja på en gräns, de kan fortsätta att gå ett 
steg till, och ytterligare ett steg, och slutligen blir den sexuella handlingen 
cementerad, utan någon som helst medveten kontakt med längtan till 
samhörighet och likvärdighet, trots att längtan ju givetvis finns kvar, men 
inte längre kan ges ett relevant uttryck.  

Följden av att bejaka och samtidigt förråda sin längtan till samhörighet 
och likvärdighet blir hos dessa patienter ett i det närmaste outhärdligt 
lidande, där förtvivlan, meningslöshet och maktlöshet får en central plats. 

Detta lidandes innebördsstruktur, dess inre horisonter, beskrivs genom 
att ett försök görs att gripa helheten av fenomenet med hjälp av de 
konstituerande innebörderna. Här ingår såsom innebördselement längtan, 
tomhet, svikenhet, de viktiga barnen och förvillelse. Slutligen beskrivs 
detta lidandes yttre horisonter. 

Längtan

Längtan efter innerlig samhörighet och likvärdighet är en önskan om en 
gemenskap där man är nära varandra och på samma plan. På det sättet 
kan man dela upplevelser och göra saker tillsammans som förenar. 
Patienterna i denna studie har en dröm om att höra ihop med någon, en 
medmänniska som de respekterar och själva blir respekterade av. 

… när man söker, alla slags kontakter man söker med människor. 
Längtan efter att befinna sig på samma plan på något sätt. Att 
komma varandra nära känslomässigt och intellektuellt, så nära att 

–––––––––
77 Wiklund beskriver, med hänvisning till Eriksson (1987) och Lindström (1994), skillnaden mellan 

begär och behov på följande sätt: ”En beskrivning av människans begär är en beskrivning av vad 
personen innerst inne vill, det vi hoppas på och önskar oss. // Ett behov kan däremot, till skillnad 
från ett begär, tillgodoses för stunden”. (2003, s 60, 61) 
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man verkligen känner att den här personen förstår jag hur han 
fungerar, och man känner att han förstår hur jag fungerar. (Paul) 

Det gav mig en enorm gemenskap. Alltså så djup så jag kan inte 
sätta den i ord. All den här närheten och gemenskapen, som jag 
förstår idag, någonting som jag saknat själv långt tillbaks … 
(Rasmus) 

Det handlar om en känsla av gemenskap och en delad upplevelse. 
Samtidigt är det en känsla av att allting är perfekt … (Roy) 

Samhörighet … och att man … ja, samhörighet helt enkelt. Att 
man gjorde en sak tillsammans som band ihop en. (Per) 

Denna medmänniska som de både vill vara med och som de längtar efter 
att ha nära sig, skulle kunna vara en vän, en kompis eller en 
familjemedlem som både hjälper och stödjer dem, men som de själva 
också får hjälpa och stödja. 

Man älskar ju sin familj över allt annat. Det är olidligt att vara 
borta ifrån den, att inte kunna hjälpa till när det behövs, både 
praktiskt, ekonomiskt och ja, på alla sätt. (Pontus) 

Det är ju en känsla av gemenskap, en familj sådär … att man hör 
ihop. // Man försöker jämka ihop det … pratar oss fram till hur vi 
ska göra, vad vi ska göra … respekterar varandras viljor och 
åsikter … kör inte över varandra. Det blir logiskt liksom … och att 
alla är med och bestämmer, planerar semestrar tillsammans och 
sådant där. (Roy) 

Att samhörighet är en del av det nav som både dessa mäns och andra 
människors liv kretsar kring, kan informanterna även uttrycka på följande 
sätt:

Ibland när vi har spelat [musik] ihop, så på vissa repetitioner, så 
har man ju fått den där känslan när allting flyter och man känner 
att man hör ihop sådär … det är en sådan där känsla av tillhörighet 
och lycka … // … den är intensiv den känslan. (Roy) 

När männen uttrycker sig med ord som lycka, kärlek och djup värme är 
det lätt att associera det till den fysiska kärleken. Men männen ger uttryck 
för att sann gemenskap för dem mer hör ihop med deras djupare önskan 
och längtan än med sexuell aktivitet. 

Den här enormt djupa värmen som man kan få. Det är inte den 
sexuella biten, utan den vanliga biten så att säga, tillgivenheten, 
den hära myspyset om man uttrycker det så. (Rasmus) 
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Ja, har man bara lust att älska, då gör man ju det. Men om det är 
kärlek liksom, då är det något andligt liksom, å man blir förälskad, 
å då är det ju respekt med i bilden liksom, och då är man ju inte ute 
efter det sexuella utan då vill man ju bjuda ut ná, man vill umgås 
och prata och konversera och … ja, man är beredd att ge sitt liv för 
den personen. (Patrik) 

Det är ganska skönt att känna den här längtan länge, när man 
träffar någon. Längtan blir ju större om man känner att samspelet 
fungerar mellan en, att man kan resonera om allting, inte bara om 
sex inte, utan … att man känner samhörighet först. (Paul) 

Sin längtan efter innerlig samhörighet kan dock männen även uttrycka 
med ord som förälskelse, där känslan av att bli förälskad hör ihop med en 
känsla av sexuell attraktion, en åtrå efter att bli ett med den älskade. För 
dessa informanter blir därför förälskelsen ofta sammanblandad med något 
ouppnåeligt i en overklig framtid, och därigenom ännu en källa till 
frustration.

Ja, det kan väl beskrivas som en förälskelse. Man skulle vilja ha ett 
förhållande med … om det gick, men det går ju inte. (Roy) 

Om männen skulle kunna nå denna samhörighet och likvärdighet, som de 
så djupt längtar till, skulle det uppstå en sorts fullbordande, en känsla av 
att det inte kan bli bättre. De ser det som att då skulle livet vara perfekt. 

Då fanns det också nån sån här känsla av lycka, samtidigt som det 
var en känsla av nån sorts fullbordande … // … en sådan 
lyckokänsla. (Roy) 

Samhörigheten, uttrycker dessa män, kan de också av och till uppleva 
exempelvis i naturen. De kan tala om den stillhet, den tystnad och den 
harmoni som till exempel närheten till havet kan ge dem. De kan även 
beskriva känslan av att vara ett med naturen såsom en känsla av 
osårbarhet, en känsla av frivillig ensamhet, men där denna frivilliga 
ensamhet ändå delas med naturen. Informanterna sätter också ord på 
känslan av samhörighet med naturen när de talar om hur de på våren kan 
insupa solskenet och om hur de kan fyllas av alla dofter och ljud i skog 
och mark. Några informanter jämför det med en religiös känsla. När de 
känner den här gemenskapen med naturen, då uppfattar de också lättare 
naturens inneboende skönhet. 

Inte alltid men ibland så finns det sådana tillfällen när det stämmer 
… // … jag åkte motorcykel och … // Det var en sådan här väg där 
träden möttes ovanför vägen och det var så vackert. Och det var 
inga andra fordon på den där vägen, det var bara en liten småväg. 
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Och då får man en sådan där känsla, jag kommer ihåg det där 
fortfarande, det där tillfället. Då får man en sådan där känsla av att 
det inte kan bli bättre, det här är perfekt alltså. // … det känns som 
på våren när man bara insuper solskenet, det är samma när man är 
ute och åker motorcykel, man bara ser och upplever allting runt 
omkring, och känner … // Det kanske är en religiös känsla. Det är 
en känsla av frivillig ensamhet, av att vara ett med naturen, 
osårbarhet? Att man inte kan bli sårad, antar jag. (Roy) 

En patient visar, i samband med arbetsterapi, på den starka kraft som 
glädjen i att skapa har för hans liv. 

Det viktigaste är att skapa någonting, för mig är det det. Och det 
kanske inte är syftet med arbetsterapin, syftet kanske är att man 
ska få social träning och fungera i grupp och sådär. Men för mig är 
det viktigast att få skapa, [suck] så det går inte riktigt ihop. // (F: 
Vad innebär det att skapa för dig?) Det är en skön känsla. (F: 
Beskriv den.) Att känna att man gör någonting som ingen annan 
har gjort förut, även om det är många som har målat till exempel 
så är det ingen som har målat just den här målningen förut. Och 
sedan är det skönt att känna att trots att det blir fel, en sak man 
målar till exempel, den blir inte som jag har tänkt mig, den blir inte 
som förlagan, men trots att den blir fel så blir den ändå rätt för den 
är sig själv också. Så det är väldigt positivt för att det kan bli rätt 
fast det blir fel. (F: Och när den är sig själv, vad är den då?) Den är 
en egen målning. Plus att jag kanske har målat av en bild och haft 
en tanke i huvudet att det ska bli på ett sätt, och så blir det på ett 
helt annat sätt och det kanske inte påminner så väldigt mycket om 
den där förlagan, ja…den får ett eget liv när den är klar. (Roy) 

Dessa glimtar av helhet och samhörighet, att höra ihop med någon annan 
eller något annat, som alla informanterna kan ge uttryck för, väcker på så 
sätt deras längtan efter en samhörighet mellan två människor. Det 
resulterar i ett ständigt, mer eller mindre uttalat, sökande efter en 
medmänniska att dela tillvaron med. 

Antagligen har jag ett så stort behov av det, så att … ja, det känns 
så nästan, när jag tänker på det, att tårarna är nära, det är de hela 
tiden när jag tänker på det. (Paul) 

I en känslomässig samhörighet och ömsesidig gemenskap skulle männens 
liv bli mycket rikare och fullödigare, menar de. De uttrycker att närhet 
har en möjlighet att ge en upplevelse av samband och sammanhang. 

Men det gav ju en närhet och en delaktighet i kollektivet. Man 
jobbar ju och planerar och sånt där tillsammans. Nån sorts 
familjeliv kanske. (Roy) 
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En sådan tillhörighet skulle ge dem livsglädje och en delaktighet, i vilken 
de skulle känna sig mer levande och samtidigt få ro och vila. Männen 
längtar efter en inre frid, något som också skulle kunna ge dem en viss 
grad av inre stabilitet. 

Jag har alltid haft en dragning till havet … stillhet, tystnad … 
närheten till havet då blir jag lugn … jag blir harmonisk om man 
säger som så. // Jag kan glömma bort både tid och rum så att säga, 
när jag är vid sjön. (Rasmus) 

I längtan finns ett sökande efter vila. Denna vila karaktäriseras av frihet 
från disharmonisk ansträngning. Vilan är färgad av tillit och trygghet i 
upplevelsen av ett okränkbart människovärde och av att vara älskad. Det 
dessa informanter starkt beskriver är att de känner en längtan ”hem” till 
något som de skulle kunna känna igen, något som ger stabilitet i deras liv, 
så att de inte ska känna sig så vilsna. Hemmet för männen symboliserar 
den grundläggande tillhörigheten och vilan i livet, vilket är något som de 
saknar, men är i stort behov av. 

… och så kommer man hem och kan slappna av helt, [pust] 
äntligen hemma, då kan man slappna av. Det är skönt. (Roy) 

I ”hemmet” får de lov att vara som de är, en person som är i behov av 
beskydd och värme. 

Men männen kan också uttrycka en ambivalens i denna vila, speciellt 
om det kräver en vila i sitt eget inre. Att behöva tänka efter i lugn och ro 
kan kännas både svårt och skrämmande. Ett samtal med sig själv kan 
därför göra dem rastlösa. 

Nej jag kommer inte ihåg hur jag kände då. Jag kände att det var 
något fel någonstans … men jag kan inte förklara det här, jag kan 
inte det, varför det gick som det gick och hur jag tänkte eller hur 
jag inte tänkte. // Jag vill inte tänka på det. Jag skulle bara vilja 
somna bort ifrån allt lidande och längtande. (Pontus) 

Det uttrycks också en längtan efter acceptans, efter att de skall bli 
lyssnade till, och efter att få vila i skydd av en medmänniska som ser 
dem. 

Det var en känsla av tillhörighet, jag hörde ju hemma någonstans. 
En känsla av acceptans, att jag var accepterad i en grupp. (Roy) 

Att få möjlighet att ingå i en gemenskap kan alltså även ge en känsla av 
värde och värdighet. Männen ger uttryck för hur avgörande mänsklig 
värme är för utvecklandet av en inre känsla av värde hos människan. 
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Ja, det ger mig en viss trygghet att prata med henne78 även om det 
som har hänt … det är att få prata med henne, bara det lindrar, hon 
är väldigt förstående människa och varm människa. (F: Och vad är 
det hon förstår? Hur upplever du det alltså, hur visar hon att hon 
förstår?) Genom att orka lyssna på mig så mycket som hon gör … 
ja, vi pratar om allt möjligt … bara jag hör hennes röst så räcker 
det och lindrar, hon behöver inte säga något speciellt. // … hon är 
en troende människa så hon har väldigt lätt att förlåta … det ger 
mig en viss trygghet att prata med henne även om det som har 
hänt. // Ja, hon håller mig uppe. (Pontus) 

När det finns en risk att bli övergiven i en mänsklig relation, uttalar 
männen att de istället självmant avstår från den. En patient beskriver hur 
han upplever att det gör mindre ont att mista ett sexualobjekt än en hel 
människa.

Med en vuxen kvinna försökte jag att bygga upp hela förhållandet 
runt sex. (F: Vad sade du, har du försökt bygga upp hela 
förhållandet …?) Hela förhållandet runt sex. Och lämna allting 
annat [såsom närhet och gemenskap]. Ja, då förlorar man inte så 
mycket känns det som. När det går åt pipan sedan. (Roy) 

Det är grundläggande att söka någon form av lycka. Djupast ser även 
dessa män att känslor av ömsesidighet, närhet och medkänsla ger lycka, 
men när deras ansträngningar att nå ömhet och värme misslyckas, väcks 
hos dem oftast vrede och aggression i samband med detta. 

Jag känner väldigt starkt så att säga, det här med tvåsamhet, att 
man vill ha någon att krama om och när man inte får det så blir 
man frustrerad och … (Rolf) 

I intervjuerna ges uttryck för att det kan vara denna längtan efter att få 
uppleva något av lycka som får dessa patienter att även prova på droger. 
Den lyckokänsla som drogerna kan ge beskriver de som att de blir glada 
och upprymda. Med hjälp av droger kan de också bli mer avslappnade 
och de vågar då lättare ta kontakt med andra människor, än när de inte har 
droger i kroppen. Med drogen i kroppen är det lättare att känna att även 
de har en plats i människors gemenskap och att de blir accepterade i en 
grupp, även om bandet som uppstår mellan dem själva och den andra 
människan är kortvarigt och inte så djupt förankrat. I stunden skänker det 
dem dock lycka. 

–––––––––
78 ”Henne” refererar här till en vuxen kvinna, dvs. inte ett barn. 
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En gång när jag hade rökt marijuana så blev jag såhär glad, jag 
bara lutade mig tillbaka i stolen och skrattade. Det är också en 
sådan här lyckokänsla. (Roy) 

Två av de män som ingår i denna studie har begått sina övergrepp under 
drogpåverkan. De beskriver att med drogen i kroppen så väcks deras lust 
starkare, och de kan inte motstå varken sin åtrå eller längtan efter närhet 
och värme. 

Längtan efter närhet kan de beskriva som en längtan efter fullkomlig 
närvaro eller total koncentration här och nu. Just i ögonblicket är allt 
komplett. Det finns ingenting obehagligt varken framåt eller bakåt, utan 
bara det befriande nuet. 

Jag kände mig ju befriad från allting runt omkring, det finns inga 
räkningar som ska betalas imorgon, det finns inga oförrätter som 
hände igår, utan allting är bara precis just i det ögonblicket, 
ingenting annat existerar och i det ögonblicket så, så ja, jag har det 
ju bra om man säger så, det är ju något som jag har sett fram emot 
så att, ja alla bekymmer försvinner ju. (Roy) 

Och i nuet, i den stunden av lycka, ger de sig själva tillåtelse att få stilla 
sin längtan på det sätt som de kan. 

I dessa patienters längtan finns även en stor sårbarhet. De kan dra sig 
för att visa att de blir väldigt lyckliga för någonting, för då väcks deras 
rädsla för att andra människor ska utnyttja den kunskapen, genom att vid 
något annat tillfälle avvisa dem eller på annat sätt utnyttja sin kännedom 
om deras innersta längtan. I längtan finns alltså både lust och lidande. 

Om man visar att man är väldigt glad för någonting, då visar man 
ju en svaghet samtidigt. (F: Vad betyder det, förklara.) Då är det ju 
någonting som man skulle kunna bestraffa en med å andra sidan, 
vid ett annat tillfälle ... är man för angelägen är det lättare för dem 
att säga nej liksom. (Paul) 

Det lidande som dessa patienter, mer eller mindre uttalat, har upplevt i 
sitt liv, har gett dem en rädsla och en främlingskänsla gentemot andra 
människor. De har svårt för att våga ta emot någon eller något i sitt liv, 
för då väcks deras sårbarhet och risken för lidande ökar. Detta medför 
dock en förstelnad tillvaro i en slags väntan, där en katastrofberedskap 
och en känsla av förtvivlan ständigt finns med. 

Det är en sak till jag kommit på, jag skulle nog känna mig väldigt 
sårbar plötsligt då, om jag bara tog emot och inte hade varit på min 
vakt, jag skulle nog känna mig sårbar. Det har jag känt väldigt 
tidigt, att jag inte får öppna mig såhär, då är man öppen för slag,
känslomässigt då. Utan hela tiden hålla mig på min vakt, mot vilka 
avsikter de än har. Att hela tiden ha min integritet liksom, och att 
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vad som än händer så ska jag ju ha ett försvar. (F: Ja. Och vad är 
det du skyddar, om du nu försöker känna in det?) Att jag inte ska 
kunna bli besviken, och därför har jag inga förväntningar heller 
riktigt. Att någonting positivt skulle kunna hända. Därför överlever
jag också. (Paul) 

I den sårbarhet patienterna upplever mitt i lidandet finns en möjlighet att 
nå dem. Detta förutsätter emellertid en tillit hos dem att våga möta en 
annan människa, vilket i sin tur kräver mod och vilja att våga se sin 
utsatthet och sitt lidande. Dessa patienter uttrycker istället hur lätt det är 
att, för säkerhets skull, lägga in ett avstånd till andra människor. 

Just det där, kuska runt, det passar mig jättebra. // … det passar 
mig utmärkt, den typen av flyktiga förhållanden, inga förpliktelser 
ingenting. // Dom är ju väldigt ytliga såna där kontakter, så man 
går ju inte in på några personliga saker så där när man pratar i fem 
till tio minuter, det gör man ju aldrig, men man får ändå nå´n sorts, 
nå´n sorts band blir det, ett kortvarigt band mellan två människor, 
som inte, det går inte in på djupet, man behöver inte riskera att 
avslöja nå´nting om sig själv annat än det man själv vill och det, 
det känns, en sån relation som man vet att man kan avbryta när 
som helst, den känns väldigt trygg, väldigt trygg. (Roy) 

Fast jag kanske inte heller har vågat öppna mig så pass mycket för
dem så att de har … ja, att de fått känslan av mig som väldigt 
närvarande hos dem på något sätt, utan jag kanske hållit även 
känslor där inom mig på något sätt, dolt. Inte vågar visa när jag är 
besviken, inte vågar visa när jag är lycklig, inte … sådär. (Paul)  

Att inte våga öppna sig för den längtan eller de risker det alltid innebär att 
leva i samhörighet med andra, ger männen en känsla av utanförskap, som 
de emellertid har svårt att identifiera. 

Tomhet

Längtan efter gemenskap, samhörighet och likvärdighet är stark. När 
längtan är oförlöst och inte får näring, blir följden en väntan i en slags 
påtvingad tomhet. Det handlar om en tomhet som ibland alltid har funnits 
där.

Ja, jag har väl saknat närhet. Det tror jag kommer från barndomen. 
För vi har aldrig varit nära varandra i familjen … vi höll ju hela 
tiden en viss distans. (Roy) 

I männens beskrivningar förekommer starka undertoner av ensamhet och 
en rädsla för att bli övergiven. 
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När relationen med min flickvän tog slut, då kände jag mig ensam, 
rädd och övergiven på något sätt. Måste snabbt hitta några nya 
vänner att umgås med. Det är svårt att vara själv då liksom. // Det 
är väl för att jag har väldigt svårt för att vara själv, ensam. Då 
känner jag liksom att … jag vet inte … jag har svårt att förklara 
det där egentligen i ord hur man känner sig. (Reine) 

Så har jag ju isolerat mig mycket istället för att slippa konfrontera, 
så har jag väl levt mycket ensam … (Per) 

För jag hade ju haft under flera år den här närheten till barnen som 
jag jobbade med. Sedan försvann det ju bara och lämnade en stor 
tomhet efter sig … (Roy) 

En känsla av att inte synas, inte finnas till. Man finns ju till för att 
andra människor ser en, annars finns man kanske inte till. // Mitt i 
all den här … // … det är ju ensamhet förstås, men jag tror aldrig
att jag är något speciellt för andra människor inte, det tror jag 
aldrig. (Paul) 

Männen uttrycker att deras ”vanliga” vardag allt som oftast innehåller 
denna tomhet. Det blir en avgrund mellan männens ursprungliga längtan 
och deras aktuella villkor. De känner på sig att det är någonting som 
saknas hos dem, något som de skulle behöva tillföra sina liv, både på ett 
mer övergripande plan och till vardags. Många gånger känns det både 
meningslöst och hopplöst. 

Nej jag har levt väldigt torftigt. Många gånger har jag varit mycket 
trött på det liv jag har levt. Känslomässigt fattigt då … och jag har 
ju undvikit kontakt med folk överhuvudtaget då, i alla fall på ett 
djupt plan. (Roy) 

Jag tror att det är någonting som saknas hos mig som jag måste 
tillföra. Jag måste tillföra någonting, och jag hade inte behövt bli 
knarkare, jag hade kanske kunnat bli alkoholist istället. Det är 
någonting som jag måste tillföra för att få ett fullvärdigt liv, 
någonting som saknas, jag vet inte vad. (Roy) 

Ja, det känns som en stor klump utav rädsla i magen så att man inte 
fungerar som en vanlig människa. Ja, det känns som någon rädsla 
man har i maggropen, när man blir riktigt rädd så får man en sådan 
här känsla i maggropen och sådan känsla har man hela tiden nu. 
(F: Hela tiden?) Precis hela tiden, även om man vaknar på 
natten… (F: Gör det ont också, eller?) Nej, det gör inte ont men 
det känns som ett stort hål. (Pontus) 
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Att inte ha fått träna på känslomässig växelverkan i någon nära relation, 
varken med föräldrar eller med kompisar, är något som plågar männen, 
och som därigenom bidrar till deras tomhet. De har inte fått hjälp till att 
förstå sina egna, varken positiva eller negativa känslor, varför de inte 
heller kan känna igen eller identifiera dem. 

Jag undrar om inte jag har saknat det här att kunna visa känslor, 
visa att man tycker om varandra eller att man för stunden inte
tycker om varandra eller sånt där. Jag tror jag har saknat det, fast 
jag saknade det inte när jag var liten. (F: Nej, och vad tror du idag 
att, vad är det i det du saknar?) Jag har ju ett väldigt torftigt 
känsloliv själv. Det kan ju ha att göra med att jag inte har fått öva 
upp det på någonting. Jag har aldrig fått testa känslorna på någon. 
// Jo, men det var det, vi visade inte varandra våra känslor, varken 
positiva eller negativa känslor. Och jag har ju nu väldigt svårt att 
visa känslor, väldigt svårt att känna känslor. Och jag tänker på 
sådana här vargungar, eller hundvalpar eller någonting, kattungar 
som bråkar med varandra och de biter tills den ena skriker till, och 
så får de lära sig var gränserna går. Men jag har alltså … när det 
gäller min uppväxt så har jag inte fått lära mig var gränserna går 
när det gäller känslor. Jag har varit väldigt … ja … jag skadar inte 
någon sådär fysiskt, där vet jag var gränserna går, men 
känslomässigt så har jag svårt för det där. Jag har väldigt svårt för 
att känna mina egna känslor. Jag känner dem kanske men jag kan 
inte identifiera dem. (F: Vad ger det dig för känsla när du känner 
det här att du inte riktigt kan identifiera dina egna känslor?) 
Tomhet. Det känns ganska tomt, torftigt. Det blir ju ganska 
slätstruket allting, när man inte har ett känsloregister att spela på. 
(Roy) 

Männen har även svårt för att bedöma andra människors känslouttryck. 
De känner alltså varken igen egna eller andras känsloyttringar fullt ut. 
Fysiskt vet de var gränsen går för att skada någon annan, men känslo-
mässigt har de svårare för det. 

Jag har ju väldigt dålig kontakt med mina känslor, jag skulle gärna 
ha ett känsloliv, ett normalt känsloliv, jag undertrycker dom flesta 
av mina känslor, definitivt alla obehagliga känslor. // Jag var lugn 
[vid bortrövandet av barnet] … och när barnen inte skrek … 
tolkade jag det som att även de var lugna … men det kanske är en 
misstolkning … (Roy) 

Den tomhet som blir följden av att männen saknar kontakt med sin djupa 
längtan kan bli ödesdiger, vilket männen även själva någon gång kan 
inse.
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Jag ser ju en farlig förlängning på mitt sätt att fungera liksom, att 
om jag ser mig själv som att jag fungerar känslomässigt 
annorlunda än andra människor. // Och då skulle i princip nästan 
vilka handlingar som helst kunna ske, liksom. (Roy) 

Livet blir förvrängt och kan börja hanteras med en viss likgiltighet. 

Jag vet inte. Jag bryr mig inte så mycket om människor egentligen. 
// Jag skjuter dem åt sidan och går vidare. Jag lägger den episoden 
av mitt liv bakom mig. // Det går automatiskt. Jag slutar bry mig 
om dem. // Jag vet inte, jag känner inte så mycket för människor. // 
Jag litar inte så särskilt mycket på folk. Det är ju också … nej, jag 
litar inte på folk och det gäller även kvinnor som jag har varit 
tillsammans med, jag litar inte på dem heller. Det är enklare att 
vara med sig själv och bara vara beroende av sig själv, ingen 
annan. (Roy) 

Att inte få gensvar på sin längtan efter gemenskap och samhörighet kan 
för dessa män resultera i en upplevelse av att något går sönder inom dem, 
så att de känslomässigt dör. 

Det känns som hjärtat går sönder i bröstet på en. Jag saknar det 
otroligt mycket. (Pontus) 

Männen är rädda för att överhuvudtaget föra fram något från sitt inre, 
samtidigt som de erfar att deras inre egentligen är rätt tomt. 

Jag saknade min kärlek till mig själv. Jag kände mig fortfarande så 
djävla avstängd när det gällde kärlek och glädje. Jag tror inte jag 
fått känna på det sen… // … jag känner att jag har inte känt någon 
glädje eller varit glad eller positiv till någonting egentligen utan 
gått som en robot genom hela mitt liv. (Reine) 

Hos dessa män, precis som andra människor, är inte det huvudsakliga 
intresset att enbart finnas till för sin egen skull. De längtar efter närhet 
och band till en särskild, älskad individ, och när tomheten överväldigar 
männen uppstår en så stor maktlöshet, att de av och till ser det som en 
utväg att isolera sig från alla vuxna. 

Det är ju väldigt blandade känslor alltså, en del av besvikelsen 
försökte jag vända utåt, att det är fel på samhället liksom, och det 
är fel på andra människor och man kanske klarar sig helt enkelt 
bäst själv. Man kanske skulle skaffa sig något ställe långt, långt 
bort någonstans och klara sig helt på egen hand. Det är tankar som 
helt … som jag kanske insåg själv var orealistiska. Men de 
känslorna fanns i alla fall där. Att man tillfälligt då skulle dra sig 
undan människor. Att det skulle lyckas bättre då … men 
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egentligen har jag inget intresse av att finnas till för mig själv, för 
min egen skull inte. (Paul) 

I mörkret kan männen desperat söka sig till barn. De hoppas att barnet 
ska bota deras ensamhet. 

Tanken var ju då att hon [barnet] skulle vara så pass liten som 
möjligt så att hon inte skulle veta om så mycket annat än att bara 
jag fanns i närheten … // Tanken var att det skulle vara ett barn 
som inte har utvecklat sådana relationer så mycket, utan som är 
mer i behov av en nära relation. (Paul) 

Samtidigt finns det en rädsla för att våga ta emot en nära och ömsesidig 
relation. En sådan relation för alltid med sig ett beroende, vilket dessa 
patienter inte klara av att utsätta sig för. 

Det är en sån där dum känsla, för jag vill ju ha kontakt med folk, 
men jag vill inte binda mig. (Roy) 

Den tomhet som följer med ensamheten skrämmer dem och ger dem 
dessutom en hopplöshetskänsla. De ser sig själva som obetydliga och 
ovärdiga, och kan därför uppslukas av meningslöshet. 

Människors stora behov är att känna att de är värda någonting som 
människor … det är vad jag känner om andra människor alltså. (F: 
Och är inte du bland de här människorna?) Jo, men jag kan ju inte 
tänka på mig själv utan jag måste ju … det funkar ju inte. (F: 
Varför kan du inte det?) Det känns som att det går ut över någon 
annan. // Ja visst. Hur skulle jag kunna tro liksom, att jag skulle 
liksom duga åt någon annan människa på något sätt, den känslan 
finns ju också ofta, att man inte skulle duga åt någon annan 
människa över huvudtaget. // Jag vill liksom söka mig utåt med 
fungerande sociala kontakter, jag vill det, men det är som sagt 
svårt att hitta människor det funkar med då. // Man vill ju inte 
behöva plåga andra människor med min närvaro. (Paul) 

Ibland väljer de däremot självmant ensamheten: 

Jag började känna att jag började må dåligt igen. // … jag valde att 
gå tillbaks till det här gamla livet liksom. Ensamboende, drickande 
och så där. (Reine) 

Svikenhet

Dessa patienter har en mångskiftande erfarenhet av svikenhet, och en 
inneboende känsla av att inte kunna lita på någon annan vuxen människa. 
Svikenheten finns både som en tidigare erfarenhet hos dem, men också 
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som en aktuell grundkänsla i tillvaron. Denna svikenhetskänsla är nära 
kopplad till otrygghet och bidrar till rädslan för känslomässiga 
bindningar. 

Jag har en känsla, en sån här grundkänsla, inneboende känsla av att 
jag hela tiden blir sviken. Och jag är väldigt rädd för att bli sviken 
och om jag har bestämt möte med någon och den inte kommer så 
känner jag … tar jag det personligt … så jag försöker hela tiden att 
… ja, att det ska gå att lita på det jag säger. Och jag känner mig 
hela tiden som om jag blir sviken och jag har svårt att lita på folk. 
// … och det bästa sättet att aldrig bli sviken det är att aldrig 
engagera sig. (Roy) 

För dessa patienter innebär den grundläggande känslan av svikenhet att 
de dessutom får svårt för att lita på sig själva. 

… men hon såg väl upp till mig då liksom, det var väl därför jag 
hade ett övertag då kanske. Hon litade på mig liksom, men nu vete 
sjutton om hon kan göra det … (Rolf) 

Dessa patienters tidigare erfarenheter av svikenhet inbegriper att de har 
blivit skymfade, mobbade och retade på olika sätt. Redan i skolan kände 
de sig ofta underlägsna i relation till andra, och upplevde att det för dem 
inte var meningsfullt att konkurrera med andra människor på lika villkor. 

Ja, jag har aldrig haft några kompisar i skolan eller så där utan där 
har bara varit sådana som har retat mig och skymfat mig på olika 
sätt. (Richard) 

Det var ju liksom en djungel i skolan, det är ju den starkaste som 
har makten liksom. Och det gäller ju att hålla sig utanför det 
maktspelet så mycket som det gick, alltså. (F: Ja, och vad tänker 
du lite mer konkret på?) Ja, hur man skulle bära sig åt för att 
komma undan situationer där man måste mäta sina krafter med 
någon. (Paul) 

Ja, jag har varit retad och mobbad sedan dagis. (Per) 

Jag var liten, jag var klen, jag var mobbad, jag blev slagen i 
plugget. // De [ett gäng som missbrukade] var de enda människor, 
ungdomar i min egen ålder, som uppskattade mig. (Patrik) 

Männen upplever också att deras föräldrar har varit oförmögna att se 
deras behov. Det finns upplevelser av att föräldrarna har haft ett bristande 
intresse för dem. En del föräldrar har dessutom varit psykiskt instabila, 
och en del har misshandlat den övriga familjen. Männen har upplevt detta 
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förödmjukande. Föräldrar tycks på olika sätt ha försummat sina barn. 
Ibland har barnen inte ens fått kläder eller ordentliga måltider. 

Att han [pappa] skulle komma och hämta oss då varannan helg då, 
några timmar … det var mer en pliktkänsla från hans sida. (Paul) 

… utan jag menar så här att jag måste ha det inom mig någonstans 
från min barndom genom att syrran vart så dåligt behandlad och 
vart så dålig själv, ja det var fruktansvärt som hon vart behandlad. 
// Hon är psykiskt sjuk och drogberoende. Fruktansvärt jobbigt 
[Suckar]. (Pontus) 

Vi blev misshandlade, vi hade ingen mat, vi hade inga kläder, fick 
gå på soptippen och hämta kläder själva. (Pontus) 

Ja, jag visste ju att jag var strängt uppfostrad och uppfostrad på 
knytnäven. Med hugg och slag och jag anser att barn ska inte ha 
hugg och slag. (Rasmus) 

Ja, så mycket stryk som jag fått av honom [pappa]. Jag fick ju med 
livremmen och … // … ibland kunde han förnedra mig när han sa 
att jag skulle gå ut och hämta björkris och göra en kvast av den så 
han kunde slå mig med den och det gjorde jag och han slog mig. 
(Reine)

En sådan hemsituation underlättade inte precis deras umgänge med andra. 
Som barn var det exempelvis svårt för dem att ta hem kompisar.  

Det saknade jag väldigt mycket, att ha någon som man kunde … 
ja, liksom som man kunde ta hem såhär, i och för sig ville de 
ibland men, jag kunde inte ta hem några kompisar till mig inte. // 
Det var inte tillåtet. // Jag var alltid tvungen att avstyra sådant, när 
de ville liksom komma hem till mig då. Det fick jag avstyra med 
att nej, jag har inte tid … (Paul) 

Männen kan ha upplevt att de tidigt har fått ta ett praktiskt ansvar för sig 
själva, exempelvis genom att från låg ålder arbeta och betala för sig 
hemma. Dessutom finns tecken på att de i sin uppväxt har svikits av 
vuxna genom bristfällig tillsyn. På olika sätt, och mycket tidigt i sitt liv, 
har männen exempelvis kommit i kontakt med sex och pornografi, även 
barnpornografi. 

Jag kom ganska tidigt i kontakt med barnporren. (F: Hur kände du 
inför det?) Jag tyckte det var spännande, eftersom jag hade ju inga 
syskon att titta på. Det fanns ju en viss spänning av att se en naken 
flicka. (F: Men det var ju barn, små barn.) Ja, det var ju små barn 
och då var jag ju barn själv fortfarande, sju, åtta år. (Rasmus) 
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Tre av de tio informanterna beskriver hur de själva blev sexuellt 
utnyttjade. Förövarna har varit släktingar, främmande män, en fritids-
pedagog respektive en barnvakt. Dessa övergrepp har satt djupa spår hos 
informanterna, sår som de upplever som svårläkta. 

Jag blev utnyttjad första gången när jag var sju år av en 
fritidspedagog och det var äckligt. Senare av äldre män. De hade 
saker som jag ville ha så att säga, de hade barnporrmaterial och de 
gav mig pengar för det, det var därför. Det var mest jag som tittade 
på barnporrbilderna, medans dom utnyttjade mig sexuellt 
samtidigt. (Peter) 

En informant uppger sig ha blivit sexuellt utnyttjad av sin farbror. 

Jag var själv utsatt av min farbror när jag var elva till tretton år. // 
Jag kommer ihåg alltihopa. // Jag känner äckel. Han tvingade mig 
till saker och ting som jag inte ville, men man pratade inte om sånt 
på 70-talet. Det var tabu med sånt. (Reine) 

Förutom att övergreppen har känts oerhört kränkande, har männen känt 
sig övergivna av både föräldrar och syskon. De upplever sig exempelvis 
inte ha haft någon att prata med, varken om kränkningen eller de 
skuldkänslor som övergreppen gett dem. För trots kränkningen kan 
männen som barn även ha upplevt njutning vid dessa tillfällen. De kan till 
och med uppleva att de har förfört de män som har förgripit sig på dem. 

Som framgår ovan kom en av denna studies informanter i kontakt med 
barnpornografi när han själv blev utsatt för övergrepp av vuxna män. 
Barnpornografin upplevde han då som positiv i kontrast till de vuxna 
männen och deras utövande av sin sexualitet. Vid åtta års ålder hade han 
även samlagsövningar med en något yngre lekkamrat. Dessa övningar 
erfor han också som rena och oskuldsfulla jämfört med det som de vuxna 
männen gjorde. 

En annan informant upplevde tidigt sex i sin kompisgrupp, som bestod 
av både flickor och pojkar i tioårsåldern. Dessa tillfällen med petting, 
grovhångel och samlagsövningar upplevde han som njutningsfulla, 
samtidigt som han förstod att det var något tabubelagt för vuxenvärlden. 

I de beskrivningar, som männen ger av sitt liv, dominerar svikenheten 
och tomheten, trots att de samtidigt också kan uppleva njutning och 
gemenskap. Detta gör dem både förvirrade och ambivalenta, och det 
tycks bidra till att de upplever sig främmande inför sig själva, sina egna 
känslor och handlingar. De upplever att de har mycket att reparera från 
det som tidigt har brustit i deras liv. Männen uttalar också på olika sätt 
sitt stora behov av att börja om från början. 
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Vad grundar sig den här osäkerheten i egentligen, vad kommer den 
av? Jag kan ju inte vara född sådan utan det är någonting med 
tillvaron som har åstadkommit det här. (Paul) 

Ja, det måste ju ske en helförändring med mig. (Reine) 

Informanterna vet dock inte hur denna förändring skulle kunna ske. De 
förstår varken vad de egentligen behöver eller hur de skulle kunna göra 
för att få en förändring till stånd. De tycks också sakna goda vuxna 
exempel att följa. 

Tagit ansvar liksom för mina känslor … försöka komma underfund 
med liksom … ett känslomässigt samspel med någon väldigt tidigt, 
det har jag inte haft. Med varken kompisar eller föräldrar då. 
(Paul) 

Som jag upplever det nu i efterskott så känns det som om vi [i 
familjen] var väldigt lågmälda när det gäller känslor till varandra, 
vi uttryckte inte våra känslor för varandra och visade inte känslor 
för varandra. Det var väldigt avskalat. (Roy) 

Detta gör det svårt för dem att få kontakt med andra människor, vilket 
medför att de ofta blir ensamma, övergivna och känner sig utanför. När 
de inte förmår att möta en annan vuxen människa, ger det dem dessutom 
en känsla av att vara lurade av de flesta vuxna. Männen tror även att deras 
försök till kontakt med andra vuxna kan uppfattas som att de tränger sig 
på eller stör. De upplever att andra människor har viktigare saker att göra 
än att lära känna dem eller att lyssna på vad de har att säga. De försöker 
få förtroende för andra vuxna, men när de inte lyckas med det, blir detta 
ännu ett bakslag för dem, vilket då även ger dem en grogrund till att börja 
tvivla på sin egen omdömesförmåga. När dessa män på nytt känner sig 
svikna och blir oviktiga för andra vuxna människor, skapar det en mur 
mellan dem och andra vuxna, som gör att de drar sig undan. 

Gentemot andra människor i min egen omgivning så kände jag 
mig lite mindervärdig … min relation till familjen när jag var liten 
och så, mobbningen i skolan, så jag har känt mig lite liten och det 
kanske är det som har gjort att jag fått de här negativa tankarna om 
hur man ska vara, hur andra människor har varit mot mig. 
(Richard) 

Och så börjar man till slut kanske tvivla på … ja, min 
omdömesförmåga lite grann, vad man litar på för någonting, och 
man börjar kanske tveka ifall man ska tro på det eller inte. Det 
kanske bara är historier man har hört, trots allt, trots att de lagt ned 
så mycket tid på de här samtalen. Det kanske var för mycket 
lögner. De vågade inte stå för det sedan, det är en trolig orsak. // … 
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och det är inte heller lätt att hitta någon människa som skulle vara 
intresserad av mig som person. Det kanske krävs för mycket jobb 
för att komma i kontakt med mig, jag vet inte. (Paul) 

Det finns tillräckligt många människor som jag hittills försökt få 
lite förtroende för och sedan har det visat sig att de varit ute efter 
något helt annat sådär. De ville bara bekräfta något som de trodde 
att de visste. (Paul) 

Men när det spricker så känner jag mig alltid väldigt sviken, och 
det var … det var det som var orsaken till min första depression, 
stora depression. Det var ju efter skilsmässan från min fru, när hon 
tog min son och stack. // Det kan ju bli så att man totalt avskärmar 
sig från andra människor känslomässigt till slut, att man … det blir 
… att det står en mur där emellan. (Roy) 

Misslyckandena lägger de på sig själva. 

Då har jag missat någonstans i kommunikationen förstås, det har 
jag gjort. (F: Måste det bero på dig, måste det bero på att du har 
missuppfattat?) Ja, självklart. (F: Varför är det självklart att det är 
du som har missuppfattat?) Hade jag förstått bättre hade jag ju inte 
trott på det, det är klart att jag har missuppfattat, annars skulle jag 
inte ha trott på det de sagt. (Paul) 

Trots sin grundläggande tillitsbrist kan männen ändå någon gång känna 
att de får förtroende för en annan vuxen människa. De vågar tillfälligt tro 
på det som den andre lovar dem, men om det då visar sig att de blir 
lurade, förstärks deras besvikelse. De tar det personligt och känner sig 
även avvisade. Detta resulterar sedan allt som oftast i en känsla av 
förtvivlan, uppgivenhet och tomhet, där de i sämsta fall underkastar sig 
vad som helst, för att i alla fall få någon slags samhörighet. 

Men som sagt det finns ju människor, som då till slut blir på deras 
eget initiativ, att de har velat träffas … och det efter väldigt lång 
tid uppstått ett slags förtroende då. Sedan när själva träffen ska äga 
rum då så … ja, de har nog inte vågat trots allt ta steget fullt ut och 
träffa någon, utan de har på något sätt, så att de dyker inte upp 
eller de finns inte där de säger att de ska finnas, de bor inte där de 
säger att de bor, och sådant där, som gör att det inte blir någon 
kontakt. Men trots allt brukar det alltid vara på deras initiativ, så 
att de ville väl avsluta kontakten där antar jag. // Normalt öppnar 
sig ju människor inte speciellt mycket överhuvudtaget, det är ju 
väldigt lite. Man kommer ju aldrig någon människa riktigt nära. // 
Det kan vara så att man … ska inte ha så höga krav på det förstås, 
men det känns ändå att det finns ett behov av det … // men just nu 
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känns det som att det kommer aldrig att bli någon sådan människa, 
aldrig någonsin, som kommer nära. (Paul) 

Dessa patienter beskriver även hur de i den aktuella vårdsituationen kan 
känna sig åsidosatta, underlägsna och med en känsla av att ingen förstår 
dem, och kanske inte heller vill förstå. 

Ja, de är väl trevliga så där va´, men det märks ju att de hyser ju 
det här agget, du är ju en djävla pedofil alltså, det känns … det 
finns … jag kan inte sätta det i ord, jag kan inte peka ut vad det är, 
det känns, det är en gräns, det finns ett gränsdragande. De kan vara 
trevliga på ett neutralt plan, nä sen funkar det inte. // Jag tror inte 
de orkar gå in i [pedofili]problematiken och lyssna på mig. // Det 
svåraste, det är ju att jag inte tycker jag är trodd, det är det svåraste 
problemet. // Att han tvivlar totalt på mig, vad jag säger. Han 
lyssnar inte på vad jag säger. // Man blir ju väldigt frustrerad. // Jag 
lever ju själv i ett djävla vakuum va´, eftersom man inte får reda på 
något. (Rasmus) 

Det kan till och med uppstå känslor av maktlöshet och hjälplöshet, vilket 
stärker deras känsla av förtvivlan och utanförskap. 

… nu ser de [vårdpersonalen] att jag har gett upp … så nu är de 
inte lika ettriga längre. // Värt och värt, men man orkar ju inte hur 
länge som helst. (Roy) 

Ja … det är det här med att inte ha några rättigheter, vi blir inte 
trodda, vi … en del vill inte ens gå ut och gå med oss liksom. Jag 
blir osäker på mig själv … för att jag inte har blivit trodd här 
mycket. Jag har blivit nedtryckt här för länge. (Patrik) 

I patienternas beskrivningar av svikenhet framträder tydligt en rädsla för 
att överhuvudtaget förmedla något från sitt innersta. De är rädda för att en 
eventuell inblick i deras innersta känslor skall missbrukas. Även detta 
medför att de känner sig avstängda från mänsklig närhet och värme, 
samtidigt som de så starkt längtar efter den. 

Känslan av … jag vet inte, om att jag blir sviken eller angripen 
eller något sånt där, jag vet inte. På något sätt öppna sig och bli 
oskyddad och inte klara sig om man, ja, om man öppnar sig helt. // 
… att man har stört och gjort en felbedömning där, och man skulle 
ha väntat istället. // Man kan vänta … man kan ju alltid vänta. 
(Paul) 
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Men informanterna har inte bara en rädsla för att andra ska kunna göra 
orätt mot deras innersta tankar, utan de är också rädda för att de själva ska 
svika sin innersta längtan. 

I brist på gemenskap med andra vuxna, kan de söka sig till olika udda 
umgängeskretsar, för att i alla fall få uppleva någon slags tillhörighet med 
andra människor. 

Det är ju olika slags kretsar jag letat i då. // Jag tar tag i halmstrån 
här och där liksom hela tiden. (Paul) 

Priset för denna gemenskap blir dock att de släpper kontakten med sin 
egen genuina längtan, och tar för sig av vad de kan få i dessa ”kretsar”.  

Det var väl kanske mest deras behov som har gjort att det blivit 
något slags förhållande då, att de hade … ja, behov av något slags 
förhållande … // Dels var det omgivningens förväntningar på mig 
där, dels för att jag hade en känsla av att det jag gjorde inte var så 
hemskt. (F: Och i vilket sammanhang var det?) Det var att jag 
hälsade på de här två killarna i Thailand som jag haft kontakt med 
via Internet då. // Jag visste ju när jag åkte dit … jag visste ju att en 
av dem hade haft kontakt med yngre killar, jag visste ju det. // … 
och jag visste att de kanske inte just hade behov av mig inte, utan 
av något, någon … (Paul) 

Ser man tillbaka på hur dessa informanter beskriver sin egen uppväxt, 
sina egna tidiga erfarenheter av livet, är ett genomgående tema de kränk-
ningar som de alla på olika sätt blivit utsatta för. Därigenom har de som 
barn blivit bestulna en självklar omtanke och kärlek, något som alla barn 
behöver. Den naturliga och spontana omsorg från en vuxen, som vi i 
allmänhet menar behövs för barnets växt och mognad som människa, 
tycks helt ha saknats. 

Männen i den här studien märker att de har svårt att förstå sig på 
vuxna, och att de tillsammans med dem ofta känner sig utanför. 
Tillsammans med barn kan de dock bejaka det ursprungliga och det 
oskuldsfulla, och endast då kan deras lidande tillfälligt lindras 

Den inre, gnagande känslan av tomhet, otrygghet och svikenhet som 
dessa män bär på gör att det blir svårt att förstå andra människor. Därmed 
kan de inte heller förstå hur barnen påverkas av deras handlingar, vilket i 
sin tur gör att de verkar hänsynslösa.  

Tvångstankar, att vilja göra det här övergreppet, trots att aldrig ha 
blivit tillfredsställd själv [det känns främmande]. (Reine) 

Det har gått så djupt in i någon känsla av förtvivlan då, tror jag. 
Just nu kan jag inte riktigt relatera till de känslorna men … det är 
vad jag kan spekulera i alla fall, jag måste ha … det är ju en slags 
hänsynslöshet som dyker upp där också, det kan jag inte förneka. // 
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Jag måste ha blivit så pass förtvivlad så jag … jag var ju trots allt 
medveten om att det jag gör kan skada någon, jag var inte helt 
omedveten om det, så snett är inte synfältet. (Paul) 

Fast du tror att jag tänkte men det är inte jag så säker på att jag 
gjorde. Jag kopplade väl bort tankarna snarare. Fungerade helt 
instinktivt. För att … ja, jag blev som ett rovdjur, jag gick på 
instinkt. (Roy) 

Så småningom får händelsernas utveckling ett fast grepp om männen, och 
de förmår inte ta sig loss. 

Det är som en drog ungefär, som en knarkare, dom har ju väldigt 
svårt att stå emot, speciellt om de har knarket runt omkring sig, om 
man jämför med som jag hade, det går ju bara inte. Det är helt 
omöjligt. // Ja det är lustfyllt och samtidigt så är det skamfyllt. 
Först känner man lusten, den här starka sexuella lusten, man 
drömmer om nakna småflickor och så och sen, därefter, så känner 
man skam, nej det här är så fel det bara kan bli, det är äckligt, så 
känner man det i efterhand. (Peter). 

De enda som dessa män trots allt in i det sista försöker lita på är barnen. 
Oaktat detta kan männen uttrycka det som att barnen lockar dem till 
övergreppen, och att barnen vill detta. Djupast ser de dock att de lurar sig 
själva och sviker det de borde vara solidariska med, det vill säga den täta 
och djupa gemenskap som de ofta upplever att de har med barn. Det är 
som en förtvivlad kamp efter att höra samman, nästan på vilket sätt som 
helst.

De viktiga barnen 

Relationen till barn hör till det som är bland det allra viktigaste för de 
män som denna forskning handlar om. Tillsammans med barnen kan de 
bejaka det ursprungliga och det oskuldsfulla. 

Barn ska man bry sig om och älska och … göra saker med och lära 
saker, finnas till för, det har jag gjort med båda två, funnits till. Jag 
skulle aldrig kunna bära hand på ett barn … (Pontus) 

Förlorar de denna relation är deras upplevelse att de har förlorat allt. 
Detta ger barnen en särställning gentemot alla andra människor i 
männens tillvaro. De kan göra nästan vilka uppoffringar som helst för att 
behålla det som barnen ger dem. 

Barn har gett mig enormt mycket livsglädje, det är det man har levt 
för, att få umgås med barn. (Peter) 
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Att tillhöra gruppen [barn] gav mig samhörighet och tillit och mer 
sådant där. (Reine) 

Barn är ju som våren … de är underbara, de är gulliga och ärliga. 
(Patrik) 

Samtidigt med att de bär på en stark längtan finns det en slags kraftlöshet 
hos männen i deras relation till barn, där de upplever att barnen har en 
väldig kraft, en påverkan på dem som de inte förmår att stå emot. Denna 
upplevda maktlöshet, denna kapitulation inför barnet är så stor att den 
fullkomligt försvagar dem såsom inget annat har förmåga att göra. 

Nej för jag har i flera års tid försökt få det här anmält, men han har 
vägrat och jag har heller inte vågat, så det har varit bägge sakerna 
där. Han har inte velat att det kommit fram och jag har inte vågat 
berätta det. // Nej, jag har försökt i två till tre års tid att försöka få 
fram det här. Men jag vågade inte och inte fick. // Jag har haft 
svårt att säga nej åt honom vad det än gäller alltså. (Pontus) 

Jo, tjatade han lite så … jag vet inte, jag vet inte varför jag gav 
med mig just vid de här tillfällena, det gav mig ingenting så. (F: 
Ingenting?) Nej inte som jag minns det. (F: Inte någon gång?) Nej. 
(F: Kan du på något sätt komma på varför du inte sa´ nej, om det 
inte gav dig någonting?) Nej, det kan jag inte göra för jag hade 
liksom inte sagt nej i alla fall. (F: Men varför sa du ja då, kan du 
på något sätt komma ihåg någon konkret situation?) Ja någon gång 
vet jag att jag sa ja bara för att slippa de här smekningarna. 
(Pontus) 

(F: Men varför gick du med på det? Varför sa du inte ifrån?) 
Därför att jag inte kunde. (F: Varför kunde du inte?) För att jag var 
för svag. (F: Vari sitter svagheten? Var var du svag?) Ja, jag … lät 
mig manipuleras av henne. (Per) 

Männen återkommer ofta till att de tillsammans med barn får det som de 
längtar efter mest. Barn är äkta, rena och oskuldsfulla, och från deras sida 
finns inget svek. Barn är solidariska och tillgivna och detta kan 
därigenom bli grunden för en mycket djup gemenskap, som för dessa 
män representeras av värme och av en stor närhet. När barnen kryper upp 
i knäet på dem, ger dem förtroenden, lyssnar och tyr sig till dem, känner 
de en stark och djup gemenskap. De upplever äkta tillgivenhet och ett 
djupt släktskap på lika villkor, och i de stunderna kan de glömma all 
svikenhet som annars dominerar deras liv. 

Det är underbart att umgås med barn. Det ger en enorm 
tillfredsställelse … värme. Den är okonstlad, alltså den är ju alltid 
äkta, det finns ju inget svek från barns sida mot en vuxen. En 
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vuxen som visar ett barn sin uppskattning och har intresse, den får 
ju enormt gensvar tillbaka, mycket mer än vad man kan få utav en 
vuxen människa. (Rasmus) 

Jag behövde verkligen den här sagostunden efter lunchen när man 
sitter där med en i varje knä och sedan barnen vid sidan och man 
känner att man liksom, man har närhet. Det behövde jag. // Jag 
kände mig behövd, alltså dom behövde mig samtidigt som jag 
behövde dom för att känna mig tillfreds. Det var ett ömsesidigt 
uppfyllande av behov. Jag behövde närhet och förtroende. 
Sagostunden tex. med närhet. Det gav mig ett lugn, en ro. Jag har 
saknat närhet ända från barndomen. (Roy) 

(F: Vad tror du skillnaden är, om du går in i dig själv, vad var det 
då som det gav tillsammans med barnet, alltså i din 
upplevelsevärld?) Oskuldsfullheten. (Peter) 

Ja, jag har en vuxen kvinna, men den här enorma tillgivenheten när 
de [barnen] kryper upp och sätter sig i knät och kramar en och bara 
sitter där, den där enorma värmen, visst kan du få den av en vuxen 
kvinna men det är ju bara stundtals. Det här är mera så där riktigt 
ärligt, jag älskar dig va´. (Rasmus) 

Barnen accepterade mig som jag var. (Reine) 

Informanterna beskriver en känsla av att de tycker om barn mer än de 
flesta andra vuxna. De har svårt att överhuvudtaget neka ett barn 
någonting. 

Jag försökte att så långt det går, det beror ju på vilken ålder det är 
på barnen, jag försökte resonera med dem, liksom lyssna på deras 
tankar och åsikter och viljor. // Jag behandlade dem som jämlika 
medan andra vuxna har en tendens att se ned på barnen. // De kör 
över dem. Bestämmer över deras huvud och sådär. (Roy) 

Man har känslan av att man tycker om barn mer än normalt. 
(Rasmus) 

… men jag har svårt att säga ifrån över huvud taget när det gäller 
barn och det vet jag att det måste ha med min egen uppväxt att 
göra, för det var så fruktansvärt som det var. Men det ger i alla fall 
ingen ledtråd till varför det har hänt som det har hänt. // Barnen får 
det dom vill ha och de får göra som dom vill. Jag har svårt att sätta 
gränser, för då tror jag att de inte tycker om mig. (Pontus) 

Tillsammans med barnen identifierar de sig också med litenheten och 
svagheten och även då väcks längtan efter ”kärlek” till liv. 
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Det är en olidlig kärlek. Hopplös kärlek var det bara. (Patrik) 

Männen för fram en längtan efter lek med barn som ett uttryck för djup 
samhörighet och likvärdighet, varför leken tillsammans med barn blir 
något mycket värdefullt för dem. 

Jag har lekt tillsammans med dom, sett på TV-program, byggt 
pussel, byggt med lego, leksaker, allt möjligt då, ute och lekt i 
lekparken, gungat, varit ute och cyklat med dom, ja allt möjligt 
såna saker då. // Det är väldigt litet kommunikation, utan man är 
upptagen med det man gör då rå, man säger bara några få ord till 
varandra. // Det är känslan av samhörigheten som finns mellan 
barnet och mig då rå, att vi gör saker och ting tillsammans, då 
behöver man inte säga så mycket. (Peter) 

I leken upplever männen att de får en möjlighet till ett möte på lika 
villkor. Tiden upphör genom att leken helt lägger beslag på den lekande, 
och därigenom kan männen för stunden glömma till och med svåra 
kränkningar i sina liv. 

Det kändes öppet emellan mig och barnen, det var en dialog på 
lika villkor. (Roy) 

Jag kan koppla bort det här med de egna övergreppen, det kan jag 
göra när jag leker med barn. Det är enda gången som jag kan göra 
det faktiskt. (Peter) 

I leken finns också en upptäckarlust och en öppenhet som männen 
värderar mycket högt. De känner att dessa tillfällen ger dem något som de 
länge har saknat. De upplever en ömsesidighet i att denna närhet både ger 
dem själva och barnen så mycket. 

Det är trivsamt att vara med barn. Hos barn ser man den här 
leklusten, upptäckarförmågan, dom kan handskas med saker … 
man känner igen sig själv i vissa situationer när man själv var barn. 
(Rasmus) 

Att barn är så spontana, de är så öppna, så lekfulla och allting. Och 
det är mycket sådant som jag inte fått som barn själv. Så vill jag 
uppleva det genom dom istället. Det är det som det handlar om. 
(Peter)

Jag vet inte, jag lekte ju med dem, umgicks med dem på … 
behandlade dem inte som mindervärdiga utan jag behandlade dem 
som jämlika. (F: Och när du lekte med dem, utveckla det, eller 
försök att komma tillbaka, du får gärna sluta ögonen om du liksom 
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kommer ihåg hur det var. Alltså hur känslan var, och som du sade 
att de var inte mindervärdiga, utveckla det lite till.) Jag vet inte hur 
jag ska utveckla det … (F: Försök att känna in hur det kändes när 
du var bland barnen som du sade.) Ja, jag kände mig väldigt lugn. 
Tillfreds. Det här sexuella, ja det sexuella var mest sådant som jag 
tog med mig i tankarna, tog med mig i minnet hem. När jag var där 
så var det inte så mycket, där var jag lugn och tillfreds. // Jag 
uttryckte mina önskemål och åsikter och tankar och de uttryckte 
sina önskemål, åsikter och tankar, och jag tog hänsyn till vad de 
tyckte och de tog hänsyn till vad jag tyckte. Och det var inte någon 
av parterna som dominerade. (Roy) 

Det blir ett uppfyllande av både deras egna och barnens behov. 

Jag tror att sett ur barnens synpunkt, de tycker väldigt bra om det 
faktiskt, dom tycker om det helt enkelt, att vi leker tillsammans, att 
vi är tillsammans, och gör saker tillsammans, dom frågar ju alltid 
mig, ska vi göra det, ska vi göra det och dom vill göra saker med 
mig istället för med kompisar. (Peter) 

När dessa män leker ser de på omvärlden på ett annat sätt än när de inte 
leker. Leken är lösgjord från det vanliga sammanhanget, det ”vanliga” 
livet. I både lek och skapande verksamhet förvandlas det kända, vanliga 
och vardagliga till något nytt och annorlunda i en tillåtande och avspänd 
atmosfär inom lekutrymmets ram. 

Lekens inneboende möjligheter har en stark dragningskraft på männen. 
I leken får de vara barn igen. De får leka på lika villkor med ”andra 
barn”. De upplever en jämlik samvaro, vilket ger dem näring för den 
likvärdighet, som de så starkt längtar efter. Att i leken bara få vara ger 
dem även en möjlighet att en liten stund nå in till sitt eget inre. En 
liknande upplevelse av tillitsfull samhörighet och likvärdighet är de 
däremot helt oförmögna att få med andra vuxna. Leken med barn blir 
därigenom väldigt kraftfull. 

Med barn då är det bara lek som gäller. Lek är glädjefullt. // Det 
ger mig livsglädje, det är det det handlar om, livsglädje helt enkelt. 
(Peter)

Dom [barnen] är underbara, dom är gulliga, dom är ärliga, dom är 
mycket som inte vuxna vågar vara. (Patrik) 

Det kändes lite grand som … jag ville komma ner på den nivån, 
[att vi kunde leka tillsammans] som dom befann sig på, men 
samtidigt så kunde jag inte det. Jag var åtminstone vuxen då och 
dom var barn men jag skulle vilja komma ner på den nivån men av 
naturliga skäl så kunde jag inte det … att komma tillbaka till 
barndomen på något sätt. Den barndom jag aldrig haft. (Richard) 
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(F: Vad är det då för skillnad mot vuxna grupper, vuxna 
människor?) Förutfattade meningar som vuxna har, dom vill inte ta 
reda på sanningen, dom är så enkelspåriga, liksom dom har fastnat 
redan i sitt tänkande så att säga va´, medans barn, och jag själv, 
vill utvecklas och de lyssnar överallt liksom å … (Patrik) 

Det finns ju inga krav nånstans, barn har inte krav på det sättet att 
man ska vara på ett visst sätt eller uppföra sig på ett visst sätt, de är 
ju naturliga. // Det betyder ju enormt mycket att man vågar va sig 
själv, att man inte går och gömmer sig nånstans, utan … man 
lägger inte på en fasad. (Rasmus) 

Om leken ska bli helt igenom livgivande kräver den dock ömsesidighet, 
genom att de som leker måste vara medvetna om att man i leken turas om 
att ta initiativ. All genuin lek måste dessutom vara frivillig. Samförstånd, 
som en av lekens ingredienser, innebär att de som leker är införstådda i 
leken, och ömsesidigheten i leken innebär att deltagarna lyssnar på 
varandra och rättar sig efter varandra. En äkta lek växer alltså alltid fram i 
ett gemensamt samspel. Var och en av deltagarna behöver dock veta 
något om sig själva, eller utveckla det, för att kunna bidra med något till 
leken. Det är först då som leken får möjlighet till att ge klarhet, över-
skådlighet och förståelighet till tillvaron. Häri ligger en svårighet för 
dessa män. 

Sedan ofredade jag henne när jag lyfter över henne från ena sidan 
av mig till andra sidan. Bara för att få med den frekvensen för jag 
tänkte klippa in den i vanliga porrfilmer sedan och leka och hålla 
på sådär liksom va´. (Patrik) 

Problemet hos männen uppstår när de plötsligt i leken blir splittrade och 
ser leken som något annat än den lek de mår så bra av. De tappar sin 
lyhördhet för det jämbördiga, som ger dem näringen för deras längtan, 
och lägger plötsligt in en sexuell aspekt i delar av leken. 

Det som jag tänkte på … jag umgicks med båda flickorna, lekte 
med dem och vi gjorde saker tillsammans … ja … (F: Vad hände 
sedan då?) Sedan det som hände var det att, för i och med att dom 
badade och så vidare … och [det ena barnet] ville vara i närheten 
av mig, kroppsnärheten, kroppskontakt, kramade … // … vi höll 
varandra vid konstant kroppstemperatur, det var mest det. När det 
gäller sexuellt sett så tänkte jag inte någonting så, utan det var bara 
rent, ja … men sedan så blev det ju mer efter ett tag men det var på 
hennes initiativ. (Per) 

I samma stund som leken urartar för männen blir de även förvirrade kring 
om barnen verkligen är barn och kring synen på om de själva är barn eller 
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vuxna. De börjar misstolka leken, och ser istället på delar av den, som att 
barnen själva vill ha sexuell njutning i stället för bara ren och oskuldsfull 
lek.

Liksom, jag har haft andra barn som klättra i knät och råkar de då 
sätta handen fel så flyttar de ju fortare än ljusets hastighet va´, men 
den här hon höll kvar … (Rasmus) 

Den jämställdhet som männen upplever i leken med barn är mycket stark, 
men inte bara som person till person, 

När jag blev vuxen och träffade ett barn så ville jag vara på samma 
nivå som … jag ville det då i alla fall [snörvlar]. Nu vet jag att jag 
är vuxen och måste försöka vara så snäll och vänlig som möjligt. 
(Richard) 

utan även fysiskt. Männen uttrycker att de många gånger, även storleks-
mässigt, kan se barnen som lika dem själva. De kan alltså både uppleva 
sig själva som mindre, men också barnen storleksmässigt som större. 
Männens starka längtan efter att komma ner till barnens nivå, och på ett 
sätt till sin egen barndom, blir här tydlig. 

Att de är små, det har jag hela tiden varit medveten om, men att … 
det har ju varit en viss justering i storlek. Fast inte så att jag har 
upplevt barnen som större tror jag utan snarare så att jag har 
upplevt mig själv som mindre. Tror jag snarare. (Roy) 

Männen vill med leken kunna visa hur mycket de tycker om barnen, men 
männen känner många gånger inte igen var lekens gränser går. Lek och 
verklighet flyter samman. 

Det var ju gänget flera år och vi hade skitroligt och latja och lekte 
och eftersom vi också hade roligt [hade sex] nere i källaren i 
skymundan så var det ju fullkomligt så att säga. // I början [av hans 
egna övergrepp] så tänkte man inte sådana tankar alls, att så här 
ska man inte göra, utan man ville bara göra det rätt för flickans
skull, att hon skulle ha det bra, att hon skulle njuta och ha det 
skönt va´, för det var ju så ens tankar gick från första början. // 
Från början tror man att barnet tycker om det här, helt klart, det 
tror jag barnen gör också i större utsträckning än vad vi vuxna kan 
tänka oss. // Många barn är ju undersökande, och … många som 
inte har den här sexuella känslan för barn föser ju undan barnet 
va´. Jag tror att det är vanligare än man tror … att barn vill 
undersöka. (Rasmus) 
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Gränserna kan till och med bli så utsuddade, att det blir möjligt att se ett 
biologiskt barn som en del av en själv, och därigenom kan det sexuella 
med ett eget barn bli ganska naturligt för en del män. 

Jo precis det är för att jag har en inbyggd spärr, som jag tycker 
själv är väldigt stark … att andra barn får man absolut inte röra. 
[Men med ens eget barn är det annorlunda] för på något sätt är det 
mitt eget, det är jag som har skapat det här barnet, och då blir det 
på något sätt, att då är det inte lika farligt. // Jag skulle vilja veta 
hur andra män hanterar sina döttrar eller liksom … det är klart 
dom hanterar dem på ett normalt sätt, men hur dom tänker och hur 
dom känner. Det skulle vara intressant att veta det liksom. (Peter) 

Förvillelse

Som framgått har dessa patienter en stark längtan till samhörighet med 
den djupt mänskliga gemenskapen, en längtan som inte lämnar dem 
någon ro. Eftersom denna längtan hör livet till så måste även de, precis 
som alla människor, på något sätt förhålla sig till den. Att bejaka denna 
längtan inbegriper en risk, men att stänga dörren mot den kan medföra en 
ännu större fara. När männen stänger dörren mot sin grundläggande 
längtan framstår deras svikenhet och tomhet än mer tydligt, och de 
känner ett hot mot livet. De känner sig nästan inte levande. 

Nej, jag har inte tänkt tanken att ta livet av mig … // … men jag 
kan tänka mig att andra tänker så. // I så fall skulle jag själv istället 
bara tyna bort på något sätt, i så fall, inte existera mer. (Paul) 

I detta vakuum kan längtan drabba dem på ett förvrängt sätt och 
därigenom skapas ”negativa” begär. Detta begär bygger då inte längre på 
en grundläggande längtan efter lycka, gemenskap och närhet, utan är ett 
förvillelsens begär, som bygger på en känsla av frustration, missnöje och 
nedstämdhet, något som fullständigt överväldigar männen, så att de helt 
tappar besinningen. 

Det gör ju ont, men det är ju alltså en känslomässig värk, det är ju 
alltså undertryckt ilska och sånt, det är såna saker som framkallar 
det här … det här att det knyter sig i magen … // Jag var under 
hela den här perioden ovanligt känslokall. // … den här känslan av 
… den måste ju botas, den måste ju lindras. Och den lindringen jag 
hade hittat det var ju det här … det här ögonblicket, själva 
övergreppet. // Så jag hade en känsla och jag visste vad som 
hjälpte. Det var liksom en dålig känsla, en sjukdom som jag hade 
en medicin mot. (Roy) 
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Man tänker alltid väldigt smalt när man är deprimerad. Normalt ser 
man ju i vidvinkel, men blir man deprimerad så minskar synfältet. 
(Paul) 

Hos dessa patienter får deras grundläggande längtan framför allt ”positiv” 
näring tillsammans med barn. Små barn har förmåga att hos alla 
människor väcka en ursprunglig längtan, men hur kan vi förstå att dessa 
patienter hanterar denna längtan genom att begå sexuella övergrepp mot 
barn? Var i sin längtan tappar de bort sig själva? 

Deras förvillelse får här en vågmästarroll. Förvillelsen leder dem till 
avsteg från ”det rätta valet” av näring för sin ursprungliga längtan. Den 
samhörighet som de upplever tillsammans med barn, hör för dem 
dessutom ihop med en känsla av värde och värdighet. Barnen blir 
därigenom ett ankare i männens värld, men detta ankare släpper när deras 
förvillelse tar över. 

I dessa patienters värld försiggår en paradoxal pendling, där de 
försöker balansera mellan ytterligheter. Till och med deras egna kroppar 
blir en källa till dubbla signaler för dem. Endast tillsammans med barn 
upplever de genuin kroppslig närhet. 

Så jag har väldigt, väldigt svårt för kroppskontakt i vanliga fall, 
men vid övergreppen är det väldigt viktigt med kroppskontakten. // 
Jag hade ju i många år bara haft kroppskontakt, normal 
kroppskontakt [med barn], när jag jobbade på daghem. Sitta i knä, 
läsa sagor och sådär, inte något sexuellt alls. Det hade jag ju klarat. 
Kroppskontakten är väl, är väl viktig på något sätt. // Jag har ingen 
annan möjlighet att få kroppskontakt. Det är ju så att jag drar mig 
undan från, jag drar mig undan från nära kontakt, va´. (Roy) 

Kroppskontakten med barnen, både i leken och även i andra samman-
hang, väcker hos dem en diffus längtan, som de har svårt att identifiera. 
När sedan deras kroppar reagerar fysiskt tillsammans med barn, känns 
detta för en del av dem ovärdigt och skamligt, och de vet många gånger 
inte hur de ska hantera detta. 

Att inte känna sig trygg med sin egen kropp, att inte kunna lita på hur 
kroppen reagerar i olika situationer, försätter dem i ett mycket svårt läge. 
När kroppens lust och åtrå väcks börjar männen fantisera om en ännu 
större närhet och gemenskap, än den som till exempel leken tillsammans 
med barnet gav dem, och de överger då detta som gett dem liv och glädje. 
Istället övergår gemenskapen i en närmast tvångsmässig behovstillfreds-
ställelse, där de går emot sitt eget djupaste samvete. 

Jag har inte kunnat satt stopp för mina tvångstankar. // Det har ju 
varit det här då, sextvångstankar. (Reine) 

Deras förvillelse lurar dem till sexuell tillfredsställelse med barn. Den 
sexuella tillfredsställelse som övergreppen ger dessa patienter, efter-
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lämnar emellertid en stor tomhet istället för den samhörighet som de så 
intensivt längtar efter. Frestelsen till fysisk sexualitet blir emellertid så 
svår för dem att de upplever det omöjligt att avstå från den, varför de i sin 
förvirring även upplever en maktlöshet och ett främlingskap inför sig 
själva.

Det kändes ju väldigt främmande att jag lyckats ta mig till det som 
jag gjort då. (Paul) 

När deras förvillelse tar över, kan de alltså tillsammans med barn inte 
motstå sina sexuella behov, och den lust som dessa behov ger när de 
förverkligas. Samtidigt vet de, på något sätt, att de genom dessa hand-
lingar egentligen kränker sig själva. Lidandet, i form av kränkningen, och 
den sexuellt lustfyllda tillfredsställelsen, går i varandra och blir helt 
ihopvävda. Även detta förvirrar dessa patienter, som inte kan identifiera 
vad denna sammanblandning handlar om. De beskriver dock att det kan 
påminna om liknande lustupplevelser i samband med att de tar droger 
eller när tiden står stilla då de befinner sig vid havet eller spelar i 
popband. Även när de leker med barn kan allt annat försvinna i den 
lustupplevelse som detta ger. Dessa lustupplevelser beskriver de som att 
de griper tag i hela deras existens. De upplever i den stunden en 
samhörighet i ett större sammanhang. Ett tidigare citat beskrev detta: 

Då får man en sådan där känsla av att det inte kan bli bättre, det 
här är perfekt alltså. // … det känns som på våren när man bara 
insuper solskenet, det är samma när man är ute och åker 
motorcykel, man bara ser och upplever allting runt omkring, och 
känner … // Det kanske är en religiös känsla. Det är en känsla av 
… // … att vara ett med naturen, osårbarhet? (Roy) 

Vid övergreppen sker dock en förvirrande sammanblandning som 
männen inte förmår reda ut. De beskriver istället känslor av att klandra 
sig själva, och detta ger dem en upplevelse av att de i grunden är fel. 

Jag kände rädsla, jag kände skam över allt som hade hänt liksom. 
Var rädd liksom för framtiden. Jag hade självmordstankar, 
försökte ett flertal gånger med tabletter att ta livet av mig, ta så 
många tabletter som möjligt. För den skam som man bär på efter 
varje gång det har hänt, det går inte att förklara med ord … // (F: 
Du sade förut att du kände dig smutsig. Vad menar du då?) 
Smutsig för det man har gjort liksom. Att man inte har något 
människovärde. (F: Hur menar du då?) Ja, man föraktar sig själv 
liksom. Det som har hänt. Det jag har gjort. // Man känner sig inte 
riktigt människovärdig. // Jag vet inte. Jag är trött, jag är väldigt 
trött. Det är väldigt jobbigt, det känns som jag orkar inte mera utav 
det här och … (Reine) 
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Det är jobbigt. Jag skäms fruktansvärt mycket för vad jag har gjort. 
(F: Ja. Och hur känner du det då?) Jag vill inte ta det i min mun att 
berätta … jag vill inte uttrycka det i ord, det som jag har gjort. Jag 
vill inte det utan det … jag vet inte, det kanske finns de som bara 
vill sitta och babbla på som om ingenting har hänt, men för mig så 
är det plågsamt att berätta om det här. Och det är … jag vet inte 
hur jag ska beskriva det, men det tar emot. Jag skäms, det är 
plågsamt … Det berör mig trots allt, på något sätt … Jag blir 
väldigt stel … det är jobbigt att berätta sådant här, trots att jag 
trodde att jag skulle ha vant mig lite grann eftersom jag har 
berättat det flera gånger, men det är lika jobbigt ändå. // … det är 
ju en helt annan känsla att berätta det här än vad det var att utföra 
det. Det är helt annat. Det finns ju ingen lustfylldhet, ingen 
avkoppling, ingenting i att berätta, det är ju bara plågsamt. Så de 
känslorna påminner ju inte det minsta om varandra. (Roy) 

En stor del av dessa patienters ibland outhärdliga lidande, hör ihop med 
deras oförstående inför vad som egentligen händer med kroppen och 
varför den reagerar som den gör. De kan beskriva det som att kroppen 
känns som en geléklump, tom och livlös, samtidigt som de nästan kan bli 
förvånade över att den sedan reagerar så starkt för den längtan som 
kroppskontakt med ett barn väcker, och då förmår de inte kämpa emot 
längre. Detta gör dock samtidigt att de känner sig vilseledda och förrådda 
av sin egen kropp. Deras beskrivningar ger uttryck för att kroppen tycks 
gå sin egen väg då den blir upphetsad och får erektion, och dessa 
patienter kan i den situationen uppleva sig maktlösa inför sin egen kropp. 
De känner sig kränkta av kroppen, och detta ger dem en känsla av 
ovärdighet.

Det blir så starkt, så det går inte att kämpa emot … det går bara 
inte. Det är omöjligt att stå emot barnets kropp. // Erektionen som 
jag får när jag ser små barn, den ger mig hatet och föraktet mot 
mig själv. (Peter). 

Jag är förbannad för att kroppen inte löd mig själv, eftersom jag 
nöjde mig gott och väl med den här närheten. // Det mal och mal i 
huvudet men kroppen lyder mig inte. (F: Hur ser du på din egen 
kropp i det här läget?) Man känner sig som en geléklump, man blir 
utnyttjad … ja … ska man ta och börja analysera så kan man säga 
att jag känner mig lika tom och livlös som den där ”dildon” som 
hon använde, det var bara en annan form utav ”dildo”, så att … (F: 
Men någonting av det här … för du har ju sagt flera gånger och 
blivit ledsen när du säger att sex är annorlunda efter det här, hur 
tänker du kring det när du har berättat det här. Om du tänker på din 
egen kropp.) Jag känner ingen … [gråter]. Jag har ju inte det 
behovet av det på det sättet … (F: Vad är det som har förändrats av 
det som du upplevde innan, när du ändå beskrev en fin närhet och 
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allting.) På grund utav att jag blivit utnyttjad tidigare. Det är inte 
jag som person utan man känner sig inte uppskattad för personen 
utan det är allting annat runt omkring. Man känner sig bara som en 
tingest. Man är inte värd någonting. (Per) 

När männen lurar sin egen längtan finns det som ovan framgår en 
maktlöshet i detta. De kan uttrycka att de får allt de egentligen behöver i 
samvaro med barn, men samtidigt måste de ha utlopp för sina sexuella 
behov. Till slut förmår de inte hålla isär begreppen, varvid samman-
blandningen får dessa följder med sexuella övergrepp, som blir ett 
förvrängt uttryck för näring åt männens längtan. De förväxlar ständigt 
begären med behov. 

Man får en fruktansvärd längtan efter att ha sex med barn. // 
Vridna tankar … utnyttja barnets beteende och tolka det till att hon 
vill. (Rasmus) 

Det är ju en sexuell vällustkänsla. Det blir på ett annat sätt en med 
en vuxen va´. // (F: Och vad är skillnaden?) Den lilla handen. Den 
tar ju på ett annat sätt, den gör det på ett annat sätt. Det är 
undersökande, liksom det här att, ja …den lilla handen undersöker, 
den stora handen vet vad den ska göra, så att säga. // Det var skönt 
och det var väldigt fint va´. Det var ju ingenting som var snuskigt 
eller äckligt eller … det var nåt fint. // I början tänker man nog inte 
[på att utnyttja], men sen när man … märker att det återkommer 
va´, upprepas, då börjar man ju utnyttja det med eget syfte. 
(Rasmus) 

… jag … jag tillät mig inte bara att sexuellt, bara … som rent den 
sexuella akten, utan jag tog mycket på dom va´, rörde vid barnen, 
eh … helt, helt liksom kände på dom, på håret och … (Roy) 

Männen är, som det även tidigare har framkommit, oklara kring om det är 
själva sexualakten eller närheten och gemenskapen runtomkring, som är 
den yttersta samhörigheten med en annan människa. 

(F: Vad är den ultimata närheten?) Ja, jag vet inte … det är väl … 
jag vet inte om det är själva sexualakten eller om det är allting som 
hör till runt omkring. (Roy) 

Det är inte bara sex, utan jag tror det är … mera att det är ett 
sökande efter närhet … som … och se´n så har jag tolkat närhet 
som sexuell närhet. (Rasmus) 
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De kan dock se det sexuella som den optimala närheten i ett förhållande. 

Ja det är ju det här att man är nära varandra kroppsligt, och det 
närmaste man kan komma varandra är ju en sexuell akt. Så det är 
väl att driva närheten till sin spets antagligen, det sexuella. (Roy) 

Det sexuella är pricken över i:et så att säga. Det är ju det optimala 
så att säga, i ett förhållande. Det ger en enorm tillfredsställelse. 
(Rasmus) 

Att komma varandra kroppsligt nära och dessutom få sexuell tillfreds-
ställelse, kan dessa patienter beskriva som den största höjdpunkten i en 
relation. Tiden står still under den korta stund då sexualakten tillsammans 
med barnet fullbordas. Det är ett lyckorus där allting känns rent och äkta. 
Livet är fullkomligt i den stunden, när de upplever att de har nått det som 
de har sökt och saknat. 

Den sexuella tillfredsställelsen, den är ju egentligen den största 
höjdpunkten man kan nå. Då står ju tiden still, då är det precis som 
nå´n stannar klockan va´, man lever i ett lyckorus, den här korta 
sekvensen det handlar om, men det är ett enormt lyckorus alltså, 
och jag tror, just då så for inte flickan illa. (Rasmus) 

Det sexuella utnyttjandet, det är verklighet, det är så verkligt det 
bara kan bli, det är det som händer här, man är hela tiden 
närvarande i det här som händer just nu … // Då är det ju bara den 
här övergreppssituationen som existerar. (Roy) 

Övergreppen var ju ett sorts rus, en verklighetsflykt. Och jag kom 
ju verkligen ifrån … även om det var en kort stund, det kunde ju 
vara för några sekunder bara, en minut ibland, men den lilla 
stunden så kunde jag glömma allting annat. (Roy) 

… men under själva övergreppet då stod tiden still, det var en 
enorm upplevelse. Det var den här optimala gemenskapen, 
optimala värmen, och det var fortfarande rent, det var inte smutsigt 
fast det var jättesmutsigt. (Rasmus) 

I dessa stunder kan männen alltså beskriva att de både lider och njuter. 
Av och till kan de se att de vilseleder sig själva, men andra gånger 
funderar de inte alls över vad de gör. Deras förvillelse kan få dem att på 
fullt allvar tro att till exempel barnet upplever det sexuella tillsammans 
med dem som njutbart. Enligt sin egen uppfattning gör männen det skönt 
för barnet, och de uppfattar att barnet är med på det, att det alltså är en 
ömsesidighet i handlingen. 
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… jag vet faktiskt inte vad det var som gjorde att hon kom över, 
det var det här att man smekte henne då, jag vet inte. Det kan ju ha 
varit det också. (Pontus) 

Att göra någonting bra för henne och att hon också ville det då. 
Det var utgångspunkten. (Rasmus) 

Ja, jag ville ju inte göra illa de här grabbarna, jag menar jag kände 
ju liksom att jag inte gjorde illa dom heller va´. (F: Men vad gjorde 
du egentligen då?) Jag onanerade åt dem … jag trodde jag gjorde 
någonting som dom tyckte om och jag kände då liksom värme och 
kärlek till de här grabbarna. Jag trodde jag gjorde rätt med det jag 
gjorde, jag trodde att de skulle tycka bättre om mig också. (Reine) 

Dessa patienter kan uttrycka att barnen till och med kan tycka att det är 
naturligt, eftersom barnen är i ”en inlärningsfas”, där de får lära sig av 
vuxna, och att barnet på det sättet till och med kan få en slags trygghet. 
Männen medverkar i deras ”uppfostran” tycks de mena. 

Inget motstånd, hon bara lät det ske. Som att det här är naturligt så 
här gör vuxna. Dom är ju i en inlärningsfas, för att, sen är det väl 
så också att vissa barn tycker om det, hur sjukt det än låter idag i 
mångas öron, men jag har fått reda på saker … (Rasmus) 

Inte sexuellt upphetsad men jag ville liksom, det är väl lite synd att 
säga också, jag ville visa [barnet] hur det gick till, men det är inte 
… (Rolf) 

Jag ville följa den här flickan alltså från liten till vuxen, och liksom 
guida hela vägen då, för att allting skulle gå bra, och allting skulle 
funka bra å … så att säga … // Det var väl nåt speciellt, jag vet inte 
om jag på något sätt försökte överföra det på flickan, att hon skulle 
få uppleva det här speciella. Någonstans har det legat i mitt 
bakhuvud att det var så speciellt för mig, då är det säkert speciellt 
för henne, i fantasien, i töcken, och inte liksom hålla isär 
begreppena barn-vuxen. (Rasmus) 

De män, som själva har blivit utsatta för övergrepp i sin egen barndom, 
känner sig ofta förvirrade av det. 

Jag har ju brutit mot mina egna regler också, det jag alltid sagt att 
det är ingen … om jag någon gång får barn så ska de aldrig behöva 
uppleva det jag har upplevt. Så någonstans har det gått fel i alla 
fall, och i mitt fall, det är jag inte man att svara på. (Rasmus) 

Det var väldigt förvirrande … det var skamkänslor, för att de 
gjorde något som jag kände att jag var skulden till då rå, att dom 
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tyckte att jag … att dom blev tänd på mig helt enkelt, för att jag 
gick i shorts och t-shirt och blev tänd på mig för det då. // Det var 
äckligt att dom stoppade sin penis, som man ska kissa med, i min 
mun, men det var lika äckligt att dom tog min penis i munnen då rå 
… stor förvirring. (Peter) 

Trots det kan de, vid de övergrepp de själva utför, föra sig själva bakom 
ljuset genom att exempelvis kalla situationen för en slags lek. De 
beskriver att barnen uppfattar det som en lek och att barnen inte blir 
tvingade till någonting som de själva inte vill vara med om. Trots att de 
alltså har minnen av att det var gräsligt när de själva blev utsatta för något 
liknande, kan de vilseleda sig till att begå egna övergrepp. 

Pedofiler har ingen rätt att leva. (F: Men du är ju en pedofil, tänkte 
du så om dig själv?) Ja precis, absolut. Det var därför jag tänkte 
begå självmord. (F: Men vad är det … hur ser du på varför en 
pedofil inte har rätt att leva?) Ja det är ett sådant fruktansvärt brott 
de har gjort mot barn, och så när jag själv blivit utnyttjad sexuellt, 
då blir ju allting hundra gånger värre. (F: Varför blir det hundra 
gånger värre då?) För att man är medveten om hur det egentligen 
känns. Själva känslan. (Peter) 

Ja, den dubbla smärtan betyder liksom att jag tänkte ju själv 
liksom att jag själv blivit utsatt för det där och hur illa jag mådde 
och sen tänkte jag på de här grabbarna som jag hade gjort det på, 
och om dom mådde lika dåligt som jag mådde då när jag blev 
tvingad till det här. Fast jag använde ju aldrig något tvång, men jag 
funderade många gånger på att hur mår de här grabbarna liksom, 
vad tänker de om mig egentligen. Så det var den dubbla smärtan. 
(Reine)

Det här [övergreppen] var ju enligt dem bara en lek, det här var ju 
ingenting annat … jag såg det väl kanske som lite mer än en lek 
egentligen, men att … ja, lite obehaglig lek kan man säga. (Per) 

I dessa patienters livsvärld får följaktligen även ansvar ett dubbelt 
innehåll. De upplever att de tar ett stort ansvar för barn, samtidigt som de, 
för att få sin längtan efter närhet och gemenskap tillfredsställt, flyr ifrån 
ansvar i en djupare mening. 

Jag upplevde väl under de här åren att jag var lite som olika 
personer. Jag hade ju en kompis som hade fyra barn och de tog jag 
ju mycket hänsyn till. // De skulle jag ju aldrig drömt om att begå 
något övergrepp mot. Men samtidigt så var jag ju då … ja, om jag 
var med dem en vecka så nästa vecka kunde jag gå ut och leta efter 
barn och begå övergrepp, så det var liksom … jag var splittrad. 
(Roy) 
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När de inte tar ansvar för sättet på vilket deras längtan ska ges näring, 
finns det en stor risk för att hänsynslösheten utvecklas. I den stunden som 
lusten och åtrån väcks, överger de ju den djupa gemenskapen som 
tillsammans med barnet gett dem livgivande näring. I stället kommer det 
lätt in ett drag av oansvarig samvetslöshet hos männen när deras 
längtanskraft styrs snett. 

(F: … vad beror det på att du försökte med barn istället för med 
[sambon]?) Jaa, lättheten. (F: Vad betyder det, lätt?) Inget 
motstånd, hon bara lät det ske. Som att det här är naturligt så här 
gör vuxna. (Rasmus) 

Ja … man kände ju hela tiden att det var fel, med det här 
tvångsmässiga, att man måste göra det, man måste tillfredsställa 
sig själv på barnet. Det är så här liksom, det måste bara göras. Och 
det är först efteråt som tankarna kommer om hur fel det här är, jag 
måste försöka ta mig ur det här, men man kan inte. Det är det som 
är det svåra. (Peter) 

Sen gick man ju och mådde dåligt och till slut så, när man märkte 
på nåt sätt efter en tid, att det hände ingenting, det uppdagades 
inte, det hände ingenting, det var ingen som pratade om det där, då 
vart man ju lite´ djärvare, då fortsatte man ju och ändå varje gång 
man hade gjort det och åkte man hem och mådde skitpiss och 
mådde dåligt och liksom det här, det vart som tvångsmässigt på 
något sätt. Man tänkte ju aldrig på att hon mådde illa, att hon 
mådde dåligt. (Rasmus) 

Allting ju, jag tänkte ju bara på mig själv. Jag tänkte ju inte på 
barnen, deras föräldrar eller familjer, inte samhället eller 
någonting. Jag tänkte bara på mig själv och mina egna drifter. 
(Roy) 

Förvillelsen kan också, hos en del av dessa patienter med en diffus 
sexuell läggning, leda till en ombytlighet i deras sexuella aktivitet. Från 
att ha varit övertygade om en sexuell läggning med intresset riktat mot 
barn, kan de senare övergå till transvestitism men även till att bli häftigt 
förälskade i en kvinna. Villfarelsen för dessa män kring deras sexualitet 
blir även påtaglig när de ser det sexuella med vuxna kvinnor som 
någonting nästan orent och dessutom kravfyllt, i alla fall i jämförelse med 
barn. Männen beskriver hur de kan uppleva att vuxna kvinnor sviker dem, 
i synnerhet om de inte kan leva upp till de förväntningar som kvinnorna 
kan ha på dem. Samtidigt är de osäkra på vad det egentligen är som 
vuxna kvinnor förväntar sig av dem. De har svårt för att förstå kvinnor 
och även för att tala med vuxna kvinnor. Med barn går allt däremot 
mycket lättare och därför får de också ut så mycket mer av det sexuella 
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tillsammans med barn. Männens förvillelse här inbegriper också att de ser 
på det sexuella med vuxna som ojämlikt, samtidigt som de upplever det 
sexuella med barn som jämbördigt. 

Det är den här gemenskapen, den här oskyldiga gemenskapen, 
värmen, någon som tyr sig till en, någon som behöver mig och att 
inte jag liksom måste hävda mitt jag hela tiden. (Rasmus) 

På nåt sätt ser jag tillbaka på den här renheten, att någonstans … 
inte som att man upplevt ett samlag eller att man låg och 
grovhångla i sängen eller något liknande, det räckte med den här 
snabba korta och det var så rent och det var så äkta. Det var fint, 
jättefint alltså … (F: Och hur var det tillsammans med [sambon], 
om du jämför upplevelsen?) Där var jag ju tvungen att prestera 
mera, bevisa jag fixar dig. Jag klarar av att göra det. (F: Och med 
barnet?) Där hade jag inte den prestationsångesten, där behövde 
jag ju inte vara det här bara jaget utan … skillnaden var ju att det 
låg en prestationsångest med den vuxna kvinnan, att fixar jag inte 
det här så tycker hon att jag är en dålig älskare. (F: Och vad gav 
det dig? Alltså hur påverkade det dig? Skillnaden i just 
upplevelsen, att du hade prestationsångest med den vuxna kvinnan 
men inte med barnet.) Barnet vart ju så naturligt … (Rasmus) 

(F: Då när du hade en jämnårig kvinna, om du jämför … ja om du 
jämför känslan av närhet?) Det går inte att jämföra. (F: Varför då?) 
Jag vet inte. Det är så rörigt att vara ihop med någon, det är så 
mycket motstridiga känslor hela tiden. (F: Med en jämnårig 
kvinna?) Ja. (F: Ja, men beskriv lite i alla fall.) Det är väl alltid 
hela tiden den här oron för hur länge det ska hålla och ... ja, finns 
det verkligen intresse från den andra partnern. Mycket sådan här 
oro, oro hela tiden. // Om jag skulle vilja ha en kvinna till exempel, 
då måste jag ju visa upp mig, hur bra jag är. Att jag har ett sådant 
bra jobb, jag har en sådan fin bil och jag har en fin lägenhet eller 
ett hus. Det är samma som med fåglarna. Man måste pråla för att 
bli accepterad. Eftersom jag inte har råd med det så kan jag inte bli 
accepterad av en kvinna. Då är det ju tur att jag inte heller vill ha 
en kvinna. Så man får acceptera det. (Roy) 

Jo, jag berättade ju för henne [en vuxen kvinna] att jag har varit 
transvestit då. Och målat mig och tycker om att klä mig i 
kvinnokläder. Och det hade hon ingenting emot. Hon menade på 
att jag inte behöver göra det, för hon menade på att jag utstrålade 
så stark manlighet, så jag behöver inte göra det. Men hon tvingade
ju inte mig att inte göra det. Utan det fick jag avgöra själv. Och jag 
kände så efterhand, efter en tid att, det här behöver jag inte göra 
längre. // Eftersom jag känner mig mer som en man då. Och det 
var så starkt, det blev så starkt att de här transvestita sidorna, dom 
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tonade ned. Så nu känner jag inte alls likadant som förut. Ibland 
när jag ser kvinnor som är målade kan jag känna så igen, att jag 
vill själv måla då rå, men det är väldigt sällan faktiskt, så det har 
tonat ned starkt. (Peter) 

Det finns många bottnar för att dessa patienter kan uppfatta det sexuella 
med barn som mer jämlikt än med vuxna. En sak är, som även tidigare 
nämnts, att de ena gången, rent storleksmässigt, kan lyfta upp barnet i sin 
egen nivå, och andra gånger förflyttar de sig själva till barnets nivå. Det 
som för dem håller samman detta är deras längtan efter samhörighet och 
likvärdighet. De får i stunden vara med barnen på lika villkor, och 
därigenom blir en del av deras längtan tillfredsställd. Ett exempel är när 
de vid övergreppet tycker att barnen är jämnstora med dem själva. När de 
sedan ser barnen på bilder från övergreppssituationerna, blir de förvirrade 
kring att barnen faktiskt är små barn. 

Och sedan riggade jag ju upp en videokamera bredvid TV:n för jag 
visste att [barnet] skulle komma, och hon står framför mig när jag 
sitter i soffan och då var vi i samma storlek … och sedan när jag 
spelade upp den sekvensen när hon hade gått, då såg jag att hon 
bara var det här lilla barnet. // I det undermedvetna så visste jag ju 
att det var barn, annars skulle jag ju inte ha blivit så vansinnig på 
mig själv efteråt. (Patrik) 

För att ytterligare belysa den starka förvirring som dessa patienter har i 
övergreppssituationen, kan exempel tas från en informant, som i sin 
förvillelse trängt in i en hund. Han beskriver dock själv att han inte 
upplever det som att han har haft sex med hunden, utan att det som 
lockade honom och gav honom lust var hundens mjuka, sköna päls. 

Patienternas förvillelse kring sin sexuella lust blir också synlig, när de 
beskriver att det är barnen som förför och nästan tvingar dem till de 
sexuella handlingarna. De menar att i leken kan barnet avsiktligt ta dem 
på deras könsorgan.

Ja det gick successivt längre och det började väl efter att hon satt 
och hoppade i mitt knä och tog mig på snoppen flera gånger och då 
i min vridna fantasi, jaha hon vill göra sånt här. Jag misstolkade ju 
hennes signaler. Och varför jag misstolkade hennes signaler det 
kan jag inte svara på. (Rasmus) 

En av informanterna berättar om en situation där han upplever att hans 
lilla styvdotter är den som tar initiativ till gemensamma sexuella 
handlingar.

Ja, som jag minns det så var det som att hon låg i vår dubbelsäng 
och jag låg och sov och hon låg bredvid mig och när jag vaknade 
så hade jag min hand mellan hennes ben och hon smekte sig själv 
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med min hand mellan benen, så minns jag att det började, men om 
det stämmer eller inte, det ska jag låta vara osagt, men jag minns 
det så. Eftersom hon inte är min egen dotter så har jag gjort allt för 
att hon ska tycka om mig på alla sätt och vis som pappa. // Ja, jag 
har upplevt det som om hon tycker om det med. (Pontus) 

En annan man kan berätta om hur barnet härskar över honom. 

Hur jag ser på min egen kropp? Jag var … vad som hände? Jag såg 
väl hela situationen som ja … [suck] hur fan såg jag den? [Lång 
paus] Splittrat kan man säga. Även fast jag var så pass gammal … 
hon var ändå så pass påstridig och sen efter … hon var mer erfaren 
… inte erfaren direkt … hon hade ett sexliv som inte ens min 
dåvarande flickvän hade, så man kunde ju fråga sig var hon hade 
fått sina … ja … erfarenheter ifrån. Det var ju inte den här … hon 
hade ju inte mödomshinnan kvar på grund av att hon hade tagit 
den där grejen [en dildo], så hon var ju inte trång heller om man 
säger. Det var det att man kände att jag hade ändå svikit min 
dåvarande flickvän och varit otrogen. Det … ja … för hon var ju 
ändå … vad ska man säga? Jag vet inte riktigt vad jag ska … Det 
var det att jag lät väl henne ta kontrollen av mig för att inte … ja 
som hon betett sig så … hade hon inte gått på mig så hade hon gått 
på någon annan. Jag tänkte inte … det var bara det att jag orkade 
inte helt enkelt utan jag lät henne kontrollera mig och … (Per) 

Männen kan även uppfatta barnen som förälskade i dem. De tycker att 
barnen visar ett stort intresse för dem och uppvaktar dem. 

… först och främst hade jag påtryckningar från barnet för hon tog 
och flörtade med mig något otroligt … // Det tycker dom är väldigt 
egoistiskt att jag inte tänkte på hennes ålder, men det var hon som 
utnyttjade mig, hon ville ha ett förhållande med mig, inte jag. // 
Det är det, att det som jag försöker säga är att jag blev dominerad, 
kontrollerad och utnyttjad utav ett barn och det har de väldigt svårt 
att se för hon är ändå 10 år yngre än mig. (Per) 

Deras förvillelse blir också tydlig i uttalanden kring vad som sker mellan 
dem själva och barnen i övergreppssituationen, och om dem själva som 
personer.

… jag var splittrad. Och jag tänkte inte. Och jag kände inte heller 
vad de här barnen kände som jag begick övergrepp mot. Jag kunde 
inte förstå vad de kände, att de blev rädda. När de var tysta och 
lugna så trodde jag att de var liksom … nöjda med det, att de inte 
brydde sig. (Roy) 
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Fysisk kontakt är inte skadlig normalt, anser jag, om inte personen 
har något emot fysisk kontakt, då måste den ju visa det först, det är 
ju inte skadligt i sig, tycker jag. Men … ja, alla anser ju inte det då 
… en person som inte har något emot fysisk kontakt kan ju inte ta 
skada direkt av det. (Paul) 

Jag vet inte men barnet ligger stel och ser ut att tycka att det här är 
skönt, så jag tror inte att hon upplever det som något äckligt eller 
så. (Peter) 

För när det gäller övergreppen, jag tror inte att jag söker efter 
dominans eller något sånt där. Som jag sade till dig så har jag 
upplevt det som att vi har varit ungefär lika stora och om barnen 
har gjort motstånd eller gråtit eller någonting så har jag avbrutit, 
det har aldrig varit fråga om att trycka ner någon eller dominera, i 
alla fall så tror jag inte det. Det känns inte som det skulle vara 
någon viktig … // Jag kände mig inte farlig, trots det jag var ute 
efter och trots det jag höll på med så kände jag mig inte farlig, för 
att jag lyckades intala mig själv att det här gör inte jag för att skada 
någon, och det här kommer inte att drabba dem så hårt. (Roy) 

Nej, jag anser inte att jag skulle bli dömd för det … // … för 
brottsrubriceringen syftar ju på att då ska man ha begått 
handlingen i syfte att skada en person, det står uttryckligen i lagen. 
Det har jag inte gjort. Men man antog att jag har gjort det ändå. 
(Paul) 

…för jag tycker ju om barn och vill dem väl. Och ändå så har jag 
gjort det jag har gjort. Så att … det är en konflikt mellan mina 
mänskliga humanitära drifter och mina sexuella drifter, det är en 
konflikt mellan dem. Som inte har gått att lösa … (Roy) 

Många av dessa patienter ser det som att barnen far illa först när andra 
människor inför barnet värderar det som barnet har varit med om. 

Skadan hon tog det var när andra människor la sig i det, 
egentligen. (Rasmus) 

För dessa patienter kretsar det mesta i deras liv kring barn. De längtar 
efter samvaron och kontakten med barn. De längtar efter den närhet och 
bekräftelse som barn kan ge dem, samtidigt som de är rädda för det som 
barn väcker hos dem, för de kan inte motstå det. De kan beskriva känslan 
som så djup, så att de kan ge sitt liv för den. Bara att höra barnens röster 
eller att se dem hoppa omkring, kan väcka ”kärleken” till liv hos dem. 

(F: Och vad var det för slags kärlek?) Ja, jag kunde begå självmord 
på grund av den och hade de bett mig göra det, hade de bett mig att 
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ha ihjäl föräldrarna eller hoppat från Eiffeltornet … jag hade gjort 
precis allt de hade bett mig om. // Det var en olidlig kärlek. 
Hopplös kärlek var det bara. (F: Men vad är det? Hopplös kärlek?) 
Hopplös kärlek det är på grund av att man … förälskelse i den 
storleken, i den otroliga storleken och inte kunna göra någonting åt 
det när man tror att man är upphetsad på dem … (Patrik) 

Patienterna uttrycker att dessa känslor kan växa lavinartat hos dem, och 
från att de har sett barnen som söta och gulliga barn, styrs sedan deras 
tankar mot sex. I sin förvillelse förstår de sin sexuella upphetsning som 
en följd av att de älskar barnen så mycket, samtidigt som de i vissa 
stunder inser att detta är en ohållbar situation. De kan då uttrycka att de 
lever i en sjuk fantasivärld, och att de hatar att på detta sätt lura och bedra 
sig själva och därigenom smutsa ner den ursprungliga rena och 
oskuldsfulla relationen till barnen. 

Den tiden när jag var så där sjuk och inte visste riktigt vad jag 
gjorde för jag blandade ihop verkligheterna. Min verklighet var ju 
hennes verklighet och så vart det en enda väldig gröt. (Rasmus) 

I verkligheten var dom ju för små att ha sex med, men med sju 
knivar i ryggen så var det ju den känslan, förälskelsen, som var så 
djävla jobbig så att, jag ville ju ha sex … // Sju knivar i ryggen står 
för smärtan utav den här kärleken, smärtan den var olidlig, för att 
även om dom inte var närvarande så hade jag dom med mig 24 
timmar om dygnet va´. (Patrik) 

Ja, jag visste ju att det var en manipulation, det var ju en ohållbar 
sexakt som jag begick med korten, för då hade jag ju förstorat upp 
ansiktena så att … ja, och sedan tagit vuxna kvinnokroppar och 
klippt ihop och såna här saker va. Det var ju ohållbart. Jag trodde 
att jag var upphetsad av dem, för jag älskade dem så mycket. Och 
jag visste ju liksom, i verkligheten, när de ringde på dörren och 
ville komma in, så var de ju bara de där små gulliga pluttiga 
ungarna, men kärleken fanns där ändå va. Och de ville komma in 
… nej, liksom, de fick inte komma in. // Jag ville ju ha sex med
dem, men i verkligheten var de för små. Och på bilderna så gick 
det, va´. Men det var en ohållbar situation, jag ville inte leva i 
någon sjuk fantasivärld. Det var det jag hatade liksom. // Att jag 
smutsar ner något som är heligt för mig själv, det vet jag ju att så 
är det. Jag har alltid sagt att det är framtiden va´. Det är som att 
klippa av alla knoppar så att det inte blir nån sommar va´, förstöra 
barnen. // För mig är dom heliga, det är det bästa som finns tycker 
jag då. (Patrik) 
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När övergreppet är genomfört reagerar de starkt på det som har hänt, och 
förvillelsen märks även här på så sätt att de blandar ihop sig själva och 
barnet, förövare och offer samt skuld och bortförklaringar. 

Jag hatar mig själv för det. Det har ju blivit ett sår i mig också kan 
man säga för att jag har ju, ja hur ska man se på det … jag är ju 
offer jag också egentligen va´ … // … och hatet jag känner mot 
mig själv liksom det är ... hur skall jag kunna bearbeta det … 
liksom jag har ju ett sår inom mig också på grund av att … vad 
skall man säga … varför gjorde jag en sån grej liksom, varför just 
det grövsta brott man kan tänka sig och inte hamnat i slagsmål 
eller tagen av polisen på annat sätt, att det skulle va liksom att ge 
sig på ett barn liksom, jag är inte uppfostrad så liksom … (Rolf) 

När männen får en snabb inblick i att de har fördärvat barnens tillit och 
förtroende genom sitt handlande, upplever de ett maktlöst lidande, som 
både inbegriper ett förräderi mot dem själva och mot barnen.  

Smutsig för det man har gjort liksom. Att man inte har något 
människovärde. // Man föraktar sig själv på något sätt. Jag vet inte. 
(Pontus) 

Det är det att jag hatade mig själv som person. (Peter) 

Det var ju skam, och … blandat med det … ett hat, för jag hatade 
mig själv och det är inte kul [skrattar till] … // På sätt och vis har 
jag väl förrått mig själv, för att jag har ju aldrig velat skada barn, 
jag har ju alltid tyckt om barn och ändå har jag gjort det 
[övergreppet], så att det är väl på sätt och vis ett förräderi … (Roy) 

När man skäms så måste man ju också … ja, det ingår ju känslor 
av att klandra sig själv och sånt här. Det är väldigt svårt att 
beskriva den känslan. (Paul) 

Jag har svikit mig själv genom att smutsa ner något som jag har 
tyckt väldigt mycket om. // Ja, jag mår ju dåligt varenda dag. 
(Reine)

I och med det att jag inte kunde sätta en gräns så sviker man ju sig 
själv, att man inte kan sätta en gräns och inte göra det här 
övergreppet. // Att man bröt sin egen heder alltså. // … det är det 
att man vill ju egentligen inte göra det här sexuella med ett barn … 
fast man gör det. (F: Och varför gör man det?) För det är något fint 
och orört, men man naggar ju det här fina och orörda i ena kanten 
så att säga, man naggar det i kanten, man kan ju inte både ha kakan 
och äta kakan. // Det är jag som smutsar ner min bild. // Man 
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naggar ju i kanten på den här fina kakan istället för att hålla sig i 
skinnet och bara hålla den fin. (Rasmus) 

Att jag smutsade ner någonting som är heligt för mig själv, det vet 
jag ju att så är det. (Patrik) 

Några patienter beskriver tydligt att de lever i olika sorters tid samtidigt, 
en normaltid och en övergreppstid. Normaltiden är det normala livets tid, 
och det normala livet för dem är oftast både tomt och fattigt. 
Övergreppstiden däremot representeras av stunder då de är mycket 
närvarande och där allt för dem har en djup betydelse. Det som händer då 
fastnar hos dem och berör dem på djupet, samtidigt som alltsammans 
känns mycket förvirrande för dem. För dessa patienter blir det alltså även 
en sammanblandning av förfluten tid och nutid, och detta förstärker deras 
förvillelse och inre splittring. 

Det var som om jag levde i två sorters tid samtidigt, en normaltid 
och en övergreppstid så att jag liksom … den här normala tiden 
den rullade på hela tiden, det var liksom ett normalt liv, och se´n 
dom här övergreppen, det var en egen tid som också hade en 
kalender, men de hade inga beröringspunkter direkt. Jag kan inte 
redogöra för vad jag gjorde varje dag så där, normala … det 
rullade bara på, men däremot kan jag redogöra ganska exakt för 
vad som hände under ett övergrepp … det har jag liksom … det 
har fastnat i minnet, då var hela [suckar djupt] 
uppfattningsapparaten påkopplad, men det är som två olika sorters 
tid. Och se´n när jag har begått ett övergrepp, så försvinner det där 
och då kan jag inte redogöra för vad som hände efteråt, hur jag tog 
mig hem och vad jag gjorde se´n och sånt där. Det kommer jag 
inte ihåg. Det ingår i den andra tiden. // Det var nå´n sorts 
splittring, delning av mig själv. Jag var ingen övergreppsmänniska 
i normala fall, men se´n så fick jag såna här perioder när jag var på 
jakt efter barn. (Roy) 

Denna ovan beskrivna mångsidiga och starka förvillelse hos dessa 
patienter är ett förvirrat tillstånd som, när det överväldigar dem, 
fullständigt förstör den jämvikt och sinnesnärvaro som de av och till ändå 
har. Förvillelsen blir i förlängningen det som avgör att dessa patienters 
möte med sin egen ursprungliga längtan styrs mot sexuella övergrepps-
handlingar och därigenom även ger dem själva ett stort lidande. 

Lidandets yttre horisonter 

Lidandet hos patienter som sexuellt förgripit sig på barn påverkas inte 
bara av detta fenomens inre horisonter, det vill säga längtan, tomhet, 
svikenhet, de viktiga barnen och förvillelse, utan även av de yttre 
horisonterna. Till de yttre horisonterna räknas framför allt det lagbrott 
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som dessa patienter har begått, och därigenom alltså samhällets syn på 
deras brott. 

Den smärta som dessa informanter känner när de får klart för sig hur 
andra människor och samhället i stort ser på deras handlingar, resulterar i 
ett stort och outhärdligt lidande. De upplever att andra människor varken 
förstår dem eller deras situation. 

Jag tänker att det blir som vanföreställningar vad dom tror och vad 
dom vet. I realiteten så vet de ingenting, men jag kan ha den där 
känslan av att jag blir uttittad som den pedofil som jag inte är, men 
som jag är dömd för. (Richard) 

Av deras eget sätt att se på sina handlingar framgår att övergreppen för 
dem blir ett sätt att ge svar på sin längtan till samhörighet med den djupt 
mänskliga gemenskapen och ett sätt att försöka visa ”kärlek”. De plågas 
dock av att inte kunna uttrycka denna ”kärlek” på ”rätt sätt”, samtidigt 
som deras lidande ökar ytterligare när de ser på övergreppet utifrån, när 
de alltså även inbegriper samhällets syn på det de gör. 

Det största sveket har varit mot grabbarna, men jag sviker också 
inom mig själv. Jag känner mig besviken på mig själv att jag inte 
kunde visa kärlek på ett annat sätt … till dom här grabbarna. 
Det är ju fel kärlek jag har visat till grabbarna, det är ju inte den 
rätta kärleken … det är därför sveket känns störst, stort hos mig. // 
Ute i samhällets moral är det här något för djävligt, man gör inte 
något sådant här alltså. Det tycker varenda människa som inte har 
den läggningen som jag har haft. Och moraliskt sett i samhället så 
är det här för djävligt. (Reine) 

När patienterna ser på övergreppen utifrån, när de hör eller läser om 
våldtäkt på barn, då kan även de själva uttrycka sitt djupa förakt för dem 
som begår sådana brott. För en kort stund kan de delvis se med andras 
ögon, även om de har svårt att fullfölja det, och verkligen inse vad de 
gjort.

Sen har man läst i tidningarna om våldtäkt på barn och allt sånt där 
och då har man tyckt att ”vilket djävla svin, hur fan kunde han 
göra så där”, har man tyckt själv då, att vilket djävla svin liksom. 
Så har jag ju själv gjort samma sak, fast jag har gjort det på ett 
annorlunda sätt. Jag har inte våldtagit någon eller tvingat mig på 
dem eller … dom har varit med på det. (Reine) 

När jag ser eller läser om andra pedofiler, pedofilhärvor, så tänker 
man vilka äckel som gör så här mot barn då. Det som är äckligt, 
det är att deras sexuella behov riktas mot barn då rå. (Peter) 
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… när jag berättade om ett fall då kunde jag faktiskt, tror jag, 
känna den här flickans skräck. Det var mycket jobbigt. Jag fick då 
… då och då fick jag alltså avbryta förhöret en stund för jag … för 
helt plötsligt så vände från … jag har ju oftast både fysiskt och 
psykiskt varit i överläge, och helt plötsligt så vände min bild av det 
hela och jag fick … kände alltså hur hon måste ha känt … det var 
mycket märkligt. (Roy) 

Även i den yttre horisonten av dessa patienters lidande syns en tydlig 
dubbelhet. De förstår, när de intellektuellt tar med samhällets syn i sitt 
resonemang, att andra ”normala” människor inte utför samma saker, som 
de själva gör. 

… om jag förtränger bort allting som är felaktigt, då blir jag ju 
också normal. (Roy) 

Nu är jag otroligt trött på att vara pedofil, det har jag varit hela 
livet liksom, känslan har alltid funnits där då. (Peter) 

Samtidigt tycker de att det de gör inte är så ”farligt”. Patienterna bär 
alltså på ännu en plågsam kluvenhet, en kluvenhet mellan sin egen 
längtan och andras eller samhällets moral. I samband med det kan de 
även uttrycka en vacklande hållning kring den moral som de upplever att 
samhället och dess kultur står för. De nämner att i vissa kulturer, och med 
en annan uppfostran, är synen på sex med barn inte likadan som i den 
svenska kulturen. 

Det där är väldigt tvetydigt alltså, det är det. I Sverige är det inte 
bra, i andra länder är det bra, i andra kulturer. Det beror på vilken 
kultur du pratar om, så sjukt är det alltså. (Rasmus) 

Att beröra en människa är inte samma sak som att förgripa sig, 
men det är det ju tydligen enligt domstolen, det är samma sak. 
(Paul) 

Dock kan männen känna sig lättade när rättssamhället tar över och de 
hoppas på att få hjälp till att bli ”friska”. 

Ja … hade jag inte blivit gripen och hade jag inte beställt och 
ordnat en tid och såna här saker så … ja, det var väl bara veckor, 
kanske ett par månader som jag hade orkat med. Sedan … ja, jag 
vet inte vad jag hade gjort. Tagit livet av mig förmodligen. (Patrik) 

För när man tittar … även när man gör det är man i en annan värld, 
man är inte i den här världen. Man avskärmar sig och det är också 
så här att man kände långt innan, som då till exempel, om man 
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vetat någonstans vart man hade kunnat gått och pratat om det utan 
att bli straffad för det, så hade jag säkert gjort det. (Rasmus) 

Jo, det trodde jag, för jag vill ju väldigt gärna själv få veta hur det 
kunde gå så här illa, men jag får ju inga svar någonstans hur jag än 
försöker och funderar på det, annars är ju bara liksom att svaret 
finns inom mig, men va fan när man inte får fram det då, hur man 
än vrider och vänder, jag har ju vridit och vänt på det här i flera år, 
jag får ju inte fram någonting. (Pontus) 

Trots det känner de en ängslan för hur deras framtida liv bland andra 
samhällsmedborgare kommer att bli. 

Men samhället på utsidan kan ju tro att jag är 
förståndshandikappad, om jag behövde ha två och ett halvt år på 
mig att tänka igenom varför jag ofredade en unge. Då är man ju 
inte smart. Jag tror att det är större oro ute i samhället, när jag har 
fått två och ett halvt år. Om de ser mig med sina ögon, så tror de ju 
att jag är farligare än om de hade släppt ut mig efter ett halvår. För 
morsan börjar ju undra. Hon börjar jämföra mig med Hitler nästan. 
(F: Ja. Och hur känns det för dig?) Det är vad jag tror att samhället 
kommer att uppfatta mig som, som att jag är en jävla störd jävel, 
och honom ska vi akta oss för. (Patrik) 

Ja, jag har länge uppfattat det som att det inte finns särskilt mycket 
roligt varken framåt eller bakåt, framförallt inte framåt, man kan ju 
vara lite nostalgisk och tänka tillbaka, men framtiden har så att 
säga, har inte sett ljus ut. (Roy) 

Jag känner mig ibland fortfarande som jag har den där stämpeln i 
pannan, ”pedofil” liksom. (F: Hur menar du med det här med 
stämpeln i pannan med pedofil? Hur tänker du kring det?) Dels ni 
här på sjukhuset, sjuksköterskorna och vårdarna och allt, man vet 
ju det, men jag känner det lite jobbigt som att jag har den här 
stämpeln, men jag har pratat med alla vårdare och de ser mig som 
människa, inte som efter det brottet jag har gjort, men jag är lite 
rädd när jag kommer ut, om många ska se det där i pannan, att jag 
har det bakom mig så att säga. (Richard) 

Dessa patienters verklighet inbegriper ju även samhällets syn på 
övergrepp på barn såsom något totalt förbjudet och avskyvärt. 

Det är till och med värre att förgripa sig på ett litet barn än att 
mörda någon, inom citationstecken, har jag förstått. (Richard) 

Ja kan jag väl säga utan att säga för mycket. Liksom det … nä … 
ja … det finns en markant stor skillnad, vi är svin i deras ögon, vi 
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ska låsas in, vi ska vara inlåsta. Det är den allmänna synen på det, 
det är ju bara så. (Rasmus) 

Den kluvenhet och den förvillelse som de har, ökar ytterligare med 
”andras ögon” som bakgrund, och ger dem ett lidande, som av och till blir 
så djupt att de funderar på att ta sitt liv. 

Resultatet av besvikelsen det blev ju att jag inte riktigt visste vad 
jag skulle göra av mitt liv sedan. Allting ställdes ju över ända 
liksom, allting man gjort vart fel egentligen, man ifrågasatte allting
man gjort. Och … (Paul) 

Jag ville ju bara dö. Jag ville ju ta livet av mig på grund av det som 
hade skett. Jag ville ju inte leva kvar längre. (F: Kan du komma 
ihåg vad den dominerande känslan var, att du inte ville leva 
längre?) Det var ju själva skammen över att ha förlorat allt. Jag 
hade ju byggt upp ett förtroende till de här barnen också och … 
(Reine)

Skam, fan att jag inte kunde låta bli, kunde inte tänka då. Efteråt 
mår man så djävla pissdåligt. Det var många funderingar på att 
köra in i bergväggen. Man vet ju att man har gjort fel, och man vet 
att man får inte göra så. // Skam efter varje gång det har hänt, det 
går inte att förklara med ord. Ville bara dö. Ville ta livet av mig, 
ville inte leva kvar längre. (Rasmus) 

Och det var då de här självmordstankarna började dyka upp. Jag 
tänkte att jag tar livet av mig, jag orkar inte leva så här längre 
eftersom jag visste att jag hade gjort saker och ting som var fel va´, 
och försökte då äta tabletter och dricka sprit. // Jag försökte ju 
hänga mig även här, när jag kom hit första natten. (F: Varför?) För 
att jag ville dö. Skam och allt det där. Jag kände mig som en blöt 
hund. (Reine) 

Det som dessa patienter förmodas kunna hantera är den inre kamp som 
står mellan det som barn ger dem och den skada som de samtidigt ska 
förstå att de vållar både dessa barn och sig själva. Det är när de får 
samhällets dom som de börjar förstå vidden av sina handlingar. 
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Vårdandet av patienter som sexuellt förgripit sig på barn 
Vårdandet av patienter som sexuellt förgripit sig på barn kan förstås som 
att vara vilsen i ett dunkelt och okänt landskap. Vilsenheten utmanar 
vårdares trygghet, tillit och mod, samt väcker av och till kraftigt 
obehagliga men också starkt hotande känslor. Den egna vårdande 
existensen och yrkesidentiteten sätts på spel, och vårdaren känner inte 
alltid igen sig själv. Hela situationen blir hotande och vårdaren reagerar 
med att känna sig ensam, arg, kränkt och övergiven. 

Kränkta människor kan bli inskränkta, kompromisslösa och med trånga 
vyer, vilket drabbar vårdarna. När de inte finner mening med eller en 
tolkningsram för vad som händer med dem, eller runt omkring dem, blir 
de inte bara hårt pressade utan också hjälplösa, och då finns det en risk att 
en maktkänsla tar över. Det finns inget självklart ljus i situationen, utan 
vårdarna upplever sig skrämda och trängda. De hittar inga upptrampade 
stigar eller andra öppningar, utan upplever istället olika försvårande 
hinder.

Av och till går de emellertid i närkamp med sin osäkerhet, de möter 
modigt de utmaningar de står inför, går in i det okända och otydliga, och 
försöker bringa ordning i det. Det dunkla och okända landskapet erfars i 
stunden något klarare, och vårdarna ser på ett nytt sätt vad som måste 
göras och de gör det. 

Trots att det både kan kännas hotande och utsatt, så bejakar vårdarna 
just då sig själva, de följer sin intuition, och de öppnar sig för sin 
inneboende vilja att vårda. När tilliten i vårdandet väcks skapas även 
hoppet, och viljan till att vårda stärks ytterligare. I denna strävan är dock 
vårdarna mycket sårbara, och samtidigt som de börjar bejaka ett 
vårdande, kan de återigen splittras av motstridiga känslor av rädsla, 
hjälplöshet och vrede. 

Det finns emellertid en möjlighet för rädslan, hjälplösheten och vreden 
att bli konstruktiva. Om det finns en förmåga att lyssna till de kloka 
svaren vårdaren även i uppretade stunder trots allt kan få från sitt eget 
inre, finns en bra grogrund för ett framgångsrikt vårdande. Mycket talar 
för att vårdarna vill kunna reagera utifrån sin innersta övertygelse. 

När deras inre vilja att vårda får en möjlighet att visa sig och att 
formulera sig, finns en möjlighet att stärka både sin mänskliga identitet 
och sin yrkesidentitet. Vårdarna får kraft och styrka att möta det hotfulla 
och mod att konfronteras med det, varigenom det skrämmande krymper. 

Detta sätt att hantera den vårdande vilsenheten kräver dock en 
öppenhet och en kampvilja hos vårdarna. Om de betraktar de hinder de 
möter lugnt och stadigt, med en bestämd vilja att ta sig förbi och med 
sinnena öppna för vad hindren väcker, då uppstår det oftast en utväg. Det 
kräver dock en mogen och utvecklad människa, som styrs av sitt intellekt 
och sin logik, men samtidigt låter hjärtat få ta plats som vägvisare. Att 
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göra det blir givetvis mycket lättare i en trygg gemenskap, något som de 
alltför ofta saknar. 

Den essentiella strukturen hos ”vårdande”, såsom det erfars i vårdares 
livsvärld i relation till patienter som sexuellt förgripit sig på barn, 
beskrivs med hjälp av de konstituerande innebörderna. Här ingår såsom 
innebördselement rädsla, vrede, vankelmod och vilsenhet, klarsyn, mod, 
förmåga att ha och väcka tillit, hopp och kamp.

Rädsla

Vårdare, som ska vårda patienter som sexuellt förgripit sig på barn, ger 
uttryck för en ”vårdande rädsla”, som visar sig som otrygghet och 
osäkerhet. När det finns en risk, om än ogripbar eller till och med 
orealistisk, att något otäckt ska inträffa, uppstår en upplevelse av 
otrygghet och osäkerhet.  

Jag har funderat på att han också … det här med vad han har gjort 
liksom med övergreppen och … hur man kan … rädslan också att 
kan en människa bli på det här viset, jag menar Herre Gud kan det 
här hända mig, kan jag bli så här, kan jag bli så här, kan mina barn 
bli så här … // (F: Vad bottnar rädslan i mest?) Kanske rädsla för 
att … att man själv ska känna äckel, att man … rädsla för att bli … 
ja att man … och så kanske det är rädsla för att … jag vet inte om 
en del tänker att det är rädsla för att å Gud ska jag tycka om en 
så´n här person … å Gud det kan ju inte vara rätt och såna där 
saker … det tror jag … det tror jag … och det kan jag väl inte 
göra, det är ju inte vara rätt mot offret och skuldkänslor för det då. 
(V1) 

När vårdare talar om rädslan i vårdandet går de ofta över till att tala i 
”tredje person”: 

Dom [vårdarna] vågar inte ställa de här frågorna. (F: Dom vågar 
inte?) Jag vet inte, dom har svårt att ställa frågorna tror jag, dom är 
inte säkra på sig själva tror jag. (V5) 

Det kan ju vara så att en del vårdare på avdelningen tycker att det 
är jättehemskt och äckligt, och vill inte ha med pedofiler att göra 
… och inte kan vara nära en så´n här person. // Man skyller på att 
man tycker att det är äckligt och avskyvärt, men det är i grund och 
botten rädsla. // Det blir så mycket fantasier. (V1) 

Istället för att ta tag i problematiken undviker vårdarna en djupare kontakt 
med männen. De blir mer avståndstagande mot just dessa patienter, 
eftersom de känner att de på olika sätt måste hålla sig undan från dem. 
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… så jag började prata lite om … börja´ dra mig till ett annat 
område i samtalet och sedan väntade man lite och sedan började 
man skämta lite och sedan gick vi och tog en cig så gick det över 
men … // … jag tänkte så här att skämta det har gått bra, det har 
varit en bra försvarsmekanism i vissa fall måste jag säga, att skoja 
mycket, det är väl en försvarsmekanism i sig. (V11) 

Vårdarna upplever de aktuella patienterna som så radikalt annorlunda än 
de själva, samtidigt som de även är lika dem själva på andra sätt. Detta 
skrämmer vårdarna och får dem att bli oroliga för att blanda ihop sitt eget 
sätt att förhålla sig till livet med dessa patienters sätt att förhålla sig. 
Vårdare uttrycker att de skulle vilja fråga dem om hur det är möjligt att 
begå ett sådant brott som de har gjort, men att de samtidigt är rädda att 
inte klara av att höra svaret från dem. 

(F: Vad är det du inte klarar av eventuellt?) Både mig själv och 
patienten. (F: Och vad kan hända då?) Att jag blir fruktansvärt arg 
kanske och … // ställer motfrågor att varför och … hur kunde du? 
(F: Och vad kan hända då om du gör så?) Det vet jag inte, jag vet 
inte vad som skulle kunna hända. (F: Och vad är du då rädd för?) 
Just för vetskapen att inte veta vad som kan hända. Den känslan 
har jag haft från början. (V2) 

Jag är väl lite rädd att det [samtalet] på något sätt väcker för 
mycket hos patienten. Det kanske väcker lite inom mig också, 
säkert att det gör och även för dem också. (V4) 

Rädslan skapar också en annan osäkerhet hos vårdare, då de till och med 
kan börja betrakta människor som de alltid har känt med misstänksam-
het.

Jag tror att … i alla fall de som har familjer, de vågar inte gå in i 
den diskussionen tror jag, för man skulle bli så himla misstänksam 
mot fler människor runt omkring sig, alltså vänner och släktingar 
och så, jag tror att där finns mycket rädsla. (V2) 

Vårdarens grundläggande tillit i vårdandet utmanas av den rädsla, 
otrygghet och osäkerhet, som de erfar i mötet med männen. Vårdare kan 
till och med uttrycka att de inte tror på ett vårdande av dessa patienter, 
eller att de inte vet vad ett sådant vårdande skulle kunna innebära. De kan 
rentav uppleva det som ett slöseri med sina resurser. 

Jag vet inte riktigt … för jag tycker att jag vet vad jag har sökt för 
jobb och jag visste att pedofilerna kunde komma … // Jag vet inte 
riktigt vad som är ”hjälpa” där … // … jag vet faktiskt inte, det är 
väldigt konstigt det här. (V2) 
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… för … det är väldigt svårt eftersom jag anser i botten att man 
inte kan bota dem riktigt. Och då blir det ju svårt. Varför ska de 
vara hos oss? (V9) 

Vårdarna beskriver att när de känner av sin rädsla, får den dem att vilja 
fly eller på annat sätt svika både sig själva och sina patienter. De kan 
även skydda sig genom att ordna mycket med det praktiska runt patienten 
för att därigenom undvika att bli indragna i patientens djupliggande 
problem. 

Det brukar bli ganska mycket på det praktiska … // … allt det de 
har runtomkring då. (V10) 

Vrede

Vårdarna känner sig utlämnade och hjälplösa. Samtidigt krävs det att man 
som vårdare klarar av att kännas vid dessa känslor, och förmår de inte 
det, kan det istället bli så att makt och vrede tar över. 

Naturligtvis har jag aggression och ilska någonstans här, och det 
tror jag skulle kunna välla upp och ta överhand. // Någonstans 
måste man ju ha det i skallen. Fast man vill inte erkänna det för sig 
själv. (V6) 

Vårdarna kan känna sig provocerade av männen och om de inte bejakar 
denna känsla, kan följden bli att de istället håller patienterna ifrån sig. 

… då fick jag sådana där rysningar och tankar … // … jag 
avvaktade … väldigt avvaktande beteende från mig, det kände jag 
själv. (V2) 

Jag släpper inte in dem … // …utan det är en vårdarskärm. (V10) 

Risken, när vårdarna försöker skydda sig, är att samtidigt som de stänger 
av känslor av rädsla, ilska och vrede, så stänger de också av sin med-
mänsklighet, värme och förståelse. 

Jag har ingen lust att höra detaljer för … // … då blir jag äcklad. 
För jag blir elak sen, för jag blir förbannad att han gjort något 
sådant. // I samtalet skulle jag inte, så pass professionell är jag, jag 
skulle knappast slå han på käften. // Men sen skulle jag nog dra 
mig för att ta med honom på utflykter och sådana saker. Det tror 
jag. Jag är helt övertygad. Då skulle det bli särbehandling från min 
sida. (V9) 
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Detta för med sig att bedömningen av hur dessa män ska vårdas helt sker 
på vårdarens ogenomtänkta villkor. När vårdarens makt och vrede har 
tagit över blir ”vårdandet” mer eller mindre godtyckligt. 

Det väcker så förbaskat mycket hos folk som bara blir fördomar, 
idéer och aggression och sen blir det rapportering och sen har det 
blivit en höna av en fjäder och sen åker den här mannen på saker 
som han definitivt inte skall ha. (V6) 

Vårdares vrede kan resultera i att de sätter sig till doms över dessa 
patienter. Det kan till och med bli tillåtet att se ner på dem eller 
särbehandla dem. 

Det känns som man blir idiotförklarad … att man inte skulle fatta, 
att [de skyller på] liksom … jaja det är på grund av knarket liksom 
… då är det okej liksom sådär, va´ fan … // Då blir jag jävligt 
förbannad. // Förbannad på att man kan bete sig sådär och göra 
sådana grejer och ändå gå rak i ryggen i vissa situationer och 
begära saker och ting av omvärlden och samhället, som man totalt 
har svikit och gjort sådana här grejer mot ett litet barn som är totalt 
värnlös liksom. // Det får man ta om man är pedofil [att jag blir 
förbannad]. // Det är det som jag anser, för att man ska ha jävligt 
klart för sig att man är pedofil. // Jag skulle vara jävligt skamfylld 
så liksom för vad jag hade gjort. Jag upplever att jag saknar det 
speciellt hos de här sexualförbrytarna. (V9) 

I dessa situationer kan det alltså uppstå en fientlighet hos vårdaren som 
tar sig uttryck i omdömen och kommentarer som, istället för ett vårdande, 
löper en allvarlig risk att skapa ett vårdlidande. 

Sådär i början var det ju att jag kan inte se på den här jäveln alltså. 
Vilket svin liksom. (V9) 

… men vad jag hörde då i början när jag jobbade och när han kom 
till oss … om det var någonting att han lät för kaxig vid något 
tillfälle och en del, just grabbarna kunde vräka ur sig att: ”Du ska 
ta och tänka på vad du har begått för brott”. Nästan lite´ hot ... 
(V4) 

Jag anser att man i princip skulle ha dem i fängelse också 
egentligen, för att straffas. För där får de också lära sig att det är 
fel, likaväl som de får det hos oss. // Jag tycker att de kommer 
lindrigare undan hos oss egentligen. De får mer vinst av att vara på 
sjukhus. // Jag tycker att när man har gjort sådana här saker då har 
man förverkat sin rätt i samhället på ett sätt. // Jag tror att man 
skulle kunna säga så. (V9) 



112

Dessa patienters lidande blir osynligt och oviktigt. Det enda som tycks 
betyda något är de handlingar de utfört. Därför är de värda enbart förakt. 
Vårdare kan också uttrycka att de ser männen som exemplariska 
ögontjänare som därför får finna sig i att bli utfrusna. 

Att bli oförskämt tilltalad upplever vårdare såsom en kränkning. 

Ja, precis, det är väl det som gör att man är nervös, att man inte vet 
riktigt vad som ska hända utan det kan … ”jag vill inte sitta och 
prata med dig din skitstövel” eller ”det har inte du med att göra” 
eller sådana verbala uttryck som man kanske är rädd för att få höra 
liksom. (V5) 

När vårdare känner sig kränkta, ökar detta ytterligare deras ovilja mot 
dessa män. 

Många vårdare far illa i denna situation, och det finns en risk att de till 
slut varken vet vem de är som vårdare eller vad de vill. Vårdarnas vrede 
tycks ibland blockera både deras tanke- och omdömesförmåga. En del 
rättfärdigar sig med att det är ”normalt” att reagera på dessa mäns brott, i 
synnerhet om man själv har barn. Det blir en ond cirkel där vrede, ilska 
och rädsla cirkulerar inom vårdaren, och tillsammans med okunskap kan 
det bli en allvarlig situation både för männen och för vårdarna. Andra 
vårdare är dock medvetna om denna fara, då de uttrycker att de kan se 
aggressivitet hos sina arbetskamrater. 

Det är macho-attityden de har. Det gäller inte bara det, för att de 
skämtar hemskt mycket om … vissa av dem i alla fall … om 
homosexuella, hela tiden. Så att det liksom … homosexualitet är ju 
inte helt accepterat hos dem heller. Så det är klart att kommer det 
en som är ännu mer avvikande, något som är totalt förbjudet, då 
har de svårt att ta det. (V8) 

Vårdare kan också se vad som kan bli följden av denna särbehandling för 
patienterna.

Och den som är längst ner får du gärna sparka på och skyffla 
undan, försvinn. (V6) 

Vankelmod och vilsenhet 

Att vårda patienter, som sexuellt förgripit sig på barn, kan upplevas som 
att famla i ett okänt och dunkelt landskap, där det inte finns någonting att 
orientera sig efter. Det är svårt att vårda när man inte alls kan förstå sig 
på patienterna. 

Det kan jag ju känna att personalen har ju lika tungt som 
patienterna. Fruktansvärt. // Alltså de mår ju lika dåligt, alltså inte 
lika dåligt så, men de mår ju också dåligt av att leva i den här 
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världen. Att hålla ihop. Att kunna skärpa sig tror jag. Och vi får ju 
fler och fler [pedofiler]. Och det är ju … (V3) 

Jag fattar inte en bråkdel av hur en människa fungerar när det blir 
så här [att man begår sexuella övergrepp]. (V6) 

… vad får en person att gå så långt som till att förgripa sig på ett 
barn, det är det stora frågetecknet … // … det fattar jag inte. (V11) 

Vårdare känner sig villrådiga kring vad det innebär att vårda dessa 
patienter. De vet varken hur eller vad de ska göra eller säga, förutom att 
de vet att det männen har gjort är fel, olagligt och helt förkastligt. 

Ibland känns det som att pedofili är ett så förbjudet ämne, för 
vårdare till och med att prata om, så att om man kollegialt sätter 
sig och pratar så får man egentligen inget svar på vad det väcker 
utan man får bara ”fy fan”. Så där va´, sedan är det slut på 
diskussionen fast man skulle vilja prata liksom strukturellt att vad 
fan gör vi egentligen, vad gör vi nu: han pratar så här och så här 
och det bara väller fram. // Det är det jag skulle vilja ha hjälp med. 
(V10) 

När vårdarna försöker ge uttryck åt sin hjälplöshet, har de ofta svårt att 
hitta orden. De känner att något är fel, men de vet inte alltid vad som är 
fel. De kan dock ge uttryck åt att de saknar enhetlig teoretisk och 
erfarenhetsbaserad kunskap. 

Men det förvånar mig att det finns så lite litteratur om pedofiler. 
Jag vet inte, det kanske är för nytt. Eller också är det för enkelt, jag 
vet inte. // Det är svårt liksom. Då ska man vårda också. Det är 
svåra frågor. (V8) 

De saknar även forum för diskussioner, samtidigt som de är rädda att de 
ska bli ”knasiga” om de ”grubblar” för mycket. Vårdarna kan efterfråga 
klara riktlinjer för hur de ska vårda dessa patienter. De har inte en sådan 
tilltro till sig själva, som de skulle behöva i situationer där de famlar i ett 
mörker. De känner sig ofta obeslutsamma och sökande efter förklaringar 
till allt det oförklarliga. 

Jag vet inte vad de har forskat fram. Om det överhuvudtaget är 
någon forskning som bedrivits eller … Jag upplever också att när 
man pratar med folk om pedofili, så säger de att de har ju oftast 
blivit utsatta som barn. Jag vet inte riktigt om jag kan hålla med 
om det. Det är liksom … och vad rättfärdigar det? Är det en 
normal handling då att man skulle utföra det själv? Om man blivit 
utsatt för det själv borde man ju verkligen vara anti. Jag vet inte. 
Jag tror inte någon egentligen vet hur man ska göra. (V9) 
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Eftersom vårdarna bedömer männen som förnekande, självömkande, 
misstänksamma och opålitliga, samtidigt som de tycker sig se ynkedom, 
rädsla och osäkerhet hos dem, blir det ännu mer förvirrande för dem med 
det brott som patienterna dessutom har begått. Vårdarna förefaller att vara 
väldigt undrande inför dessa patienter. 

Det är ju oftast så synd om dem att de har gjort sig förtjänt av vad 
det här barnet måste göra. // De tycker så synd om sig själva på 
något vis, att de måste omhändertas. Jag vet inte om det har med 
makt att göra, får jag för mig ibland. Att de har den här totala 
makten över det här barnet eller om de är så klena och eländiga så 
de måste få den här behandlingen. Att de är värd den här 
behandlingen, för att det är så otroligt synd om. (F: Den här 
behandlingen?) Det här som de kräver att barnet ska ge dem. (V3) 

Det märkliga var att han var stor och kraftig, men han var rädd 
som en höna. Det var helt otroligt. (V8) 

Undrar om det inte är skam där från början [hos dessa patienter], 
undrar om det inte är det, att en pedofil hittar du alltid i 
bakgrunden av andra patienter så att säga. (V10) 

En annan sida hos männen som ytterligare provocerar vårdarna, är att de 
upplevs som kaxiga, arroganta och självhävdande. Vårdarnas upplevelse 
av männens oförmåga att sätta sig in i andra människors känslor och 
oförståelse för omvärldens reaktioner på sina brott, gör det inte heller 
lättare.

Det som väcker avsky är den där totala avsaknaden av empati för 
offret och liksom inte förstå omvärldens reaktioner på rätt sätt … 
(V9) 

Vårdarna uppfattar dessutom att männen även är utstuderade, 
kontrollerande och manipulerande med en stenhård mask, samtidigt som 
de kan uttrycka, att dessa patienter någonstans fortfarande är små, 
skamsna och otrygga barn. 

… och just det där dubbelintrycket i början, han går omkring som 
en raggartyp liksom men egentligen är han en liten pojke, innerst 
inne. // Jag vet inte, det svåra är att förstå hur man kan bli pedofil, 
någonstans har man fastnat i barndomen. Jag vet inte … jag har 
grubblat på det, det är svårt att förstå. Jag har haft ett barn, en 
flicka, jag förstår inte att när man ser en liten naken flicka kan se 
det som något sexuellt över huvud taget, för mig i alla fall. När jag 
var liten kommer jag ihåg att jag var nyfiken på småtjejer, jag gick 
och försökte kika när de skulle pinka och sådär, men normalt växer 
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man ifrån det. // Det är det naturliga. Har man fastnat där så är det 
något konstigt. Någonstans är man barn fortfarande. Och det är ju 
… det som förstärker den här uppfattningen är att många gånger 
när man tittar på dem så har de haft ett långt yrkesliv vid sidan av 
och fungerat ganska normalt, men just det sexuella var helt 
perverst. Och hur går det ihop sig? Det är ganska märkligt. (V8) 

Under intervjuerna resonerar vårdarna ofta om att de måste se förbi det 
konkreta brott som dessa patienter har begått. De ser männen som sjuka 
och försöker att inte sätta en stämpel på dem på grund av deras brott. De 
argumenterar utifrån att de måste ha förståelse och tolerans för brottet 
eftersom männen är sjuka. Många vårdare betonar också att det inte är 
deras sak att döma. Vad männens sjukdom egentligen består i, vid 
jämförelse med de män som efter liknande brott blir dömda till fängelse, 
har vårdarna emellertid svårt att se. 

Att inte döma honom personligen för det som har hänt. Det är klart 
att han är orsaken personligen men någon förståelse, tolerans för 
det. Jag tror inte att jag skulle kunna jobba på en 
kriminalvårdsanstalt där så att säga friska män gör samma sak. Där 
skulle jag inte hitta någon logik i det hela. // Ju mer jag lär känna 
honom som person så ju mer tar jag mig till honom som 
medmänniska och då tonas också det andra ner som är orsaken till 
att han är här. (V6) 

Och framför allt … de är dömda och jag har inte rätt att döma. Det 
är min inställning. (V8) 

Vårdarna uttrycker även att det inte enbart är det brott som dessa 
patienter har begått som gör vårdandet svårt, utan även deras speciella 
personlighet. 

Men det var ju många som reta sig just på honom och hans 
speciella stil och sätt. (V4) 

Ja, jag tycker att det är ganska svårt utifrån dem jag har träffat, 
fyra, fem stycken kanske på dem här tre och ett halvt åren på 
rättspsyk här på grund av deras personligheter. (V9) 

Det finns emellertid också utsagor som tyder på en inlevelse i männens 
situation. Informanterna säger att det som patienterna har gjort kommer 
de själva, och inte bara barnen, att må fruktansvärt dåligt av under resten 
av sitt liv. De visar en medvetenhet om att patienterna kommer att få bära 
på det här för all framtid, och får de inte hjälp så är det svårt att veta vad 
som kan hända. Vårdarna anser till och med att det inte vore konstigt om 
männen tog sina liv, speciellt när de kommer till insikt om vad de gjort. 
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Denna medkänsla mitt i deras motstridiga känslor är mycket tung att bära 
för vårdarna. 

De måste leva i en fruktansvärd tillvaro fast det också är ett 
fruktansvärt brott. De måste leva med ångest hela livet och kan 
väl, tror jag, inte bli hel som människa så, utan får ständigt leva i 
skräck tror jag. // Ja, att det kan bli så att han efteråt förstår allt 
vidrigt han gjort. Han känner nu otrolig äckel med sig själv. Att 
han har utsatt det här barnet för det här och att inte få ihop det att 
han innan vid tillfället inte kunde känna sig lika äcklad utan enbart 
njuta av det som sker. (V3) 

Vårdarna brottas också med oklara funderingar om vad det är som skiljer 
dessa människors snedvridna sexualitet från andra abnorma beteenden. 
Detta ökar inte bara allmänt deras förvirring och osäkerhet, utan ger dem 
också yrkesmässigt en dålig självkänsla. Av och till ser de detta hos sig 
själva, men oftast blir det tydligare hos arbetskamraterna. 

… och de kanske inte är lika säkra på sin yrkesroll, de blir väldigt 
provocerade av åtminstone den patient jag har. Och går i taket och 
bemöter och försvarar sig och så blir det konflikt på en gång. (V6) 

Vårdare kan dock också själva uttrycka hur provocerade de blir, i 
synnerhet när de övergår till jämförelser med sig själva. 

Sen att sitta med mig som knappt är torr bakom öronen och 
försöka dra riktlinje för en sån människa det går inte. // Jag skulle 
vara jävligt skamfylld så liksom för vad jag hade gjort [om jag var 
i hans kläder]. Jag upplever att jag saknar det speciellt hos dem här 
sexualförbrytarna. (V9) 

Att göra jämförelser med sig själva sliter på vårdarna och ökar deras 
ambivalens. För att reda ut begreppen betonas de skillnader som tydligt 
kan observeras. 

Jag vet ju att de är sjuka. De är ju otroligt sjuka. // De har inte den 
där spärren. En vanlig människa gör ju inte så. Man har ju den där 
spärren. (V3) 

Många informanter lägger i sin argumentering in kommentarer som ”det 
är det naturliga” eller ”det är den normala verkligheten”, vilket visar att 
de allt som oftast försvarar sitt negativa resonemang kring vårdandet av 
dessa patienter genom att relatera till sin egen vardagsvärld, som då får 
symbolisera det ”naturliga” och ”normala”. Samtidigt blir det kluvet för 
dem, när det gäller den enskilde patienten, att både vårda denne och tycka 
illa om honom. De ser en människa med stämpeln ”pedofil”, men också 
en människa som kanske inte haft det så lätt. 
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… i samtalet … då kände jag det som att han tömde ut allt i mitt 
knä, han berättade ganska utförligt om hur det hade gått till … // 
Se´n tycker jag att man kan känna ömhet … alltså man kan faktiskt 
känna ömhet för dom här pedofilerna. Nå´nstans är dom ju oerhört 
ensamma och i sin … dom är pedofiler och … många har ju … 
som vi har en patient som inte har någon som helst kontakt med 
anhöriga och dom har helt avvisat honom, och igår tänkte jag på 
när jag hjälpte honom med tvätten, han höll på å sortera tvätten 
och då tänkte jag så här att: vad sorgligt egentligen att det kan bli 
så här för en människa. Han stod där som en liten pojke och han 
sortera sin tvätt i vitt och svart och … då tycker jag att man ska 
inte vara rädd för det här mötet ändå på något sätt för att [suckar] 
man kanske är rädd i början att nu våldtar han mig va´ … men när 
man har kommit liksom, lärt känna personen då … kan man ha bra 
samtal.   

Som tur är har jag barn själv så jag kan reflektera till dem varje 
dag när jag träffar dem, då känner jag ju genast att när man tänker 
på sådant här så har jag också det här hatet, om man nu kan kalla 
det för det, när jag sätter mig in i om det här skulle hända mina 
barn, det är klart. Det är väl tur att man kan känna så också. Men 
ändå så … jag har en lillebror och ibland kan jag försöka sätta mig 
in i och tänka på om han satt här, och jag skulle gå och besöka 
honom. Skulle jag då börja hata honom för det han gjort på en 
gång? (V7) 

Vårdarna inser att det är mycket viktigt att man är klar över hur man själv 
fungerar innan man börjar vårda dessa patienter. De beskriver hur 
utmanande balansgången, mellan att vara opåverkbar och flexibel, är i 
vårdandet av de aktuella patienterna, och hur viktigt det är att vara så pass 
säker på sig själv att man vet vad man gör. 

Man kan inte tycka illa om några [patienter], jag måste vara färdig 
med det innan jag söker den här tjänsten. Jag kan inte gå hit och 
tycka illa om pedofiler eller om brottslingar eller … eller någon 
som har spöat någon eller stuckit kniven i någon. Man måste vara 
inuti färdig med sig själv på något vis. Och jag är säker i mig själv 
sådär. // Fast för det kan jag bli illa berörd och tycka att jag skulle 
inte vilja byta kläder med de här patienterna. (V3) 

Jo men i början … hade jag en syn som folk väl har i allmänhet 
[om de här männen] som ”jävla pack” och så där, men sedan 
började jag väl inse, men det tog ju tid, det tog flera år. Det kanske 
inte är helt klart än, det är sådant där som pågår hela livet hos en 
människa. (V5) 
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Att vårda dessa patienter handlar om en mognadsprocess hos vårdaren, 
men inte bara det, utan det som också påverkar vårdandet är samhällets 
syn på hur vårdare ska hantera sin vilsenhet kring detta. Vårdare inser att 
den springande punkten är att kunna sätta sig in i andras situation, och en 
del har lättare för att göra detta, andra har svårare för det och vissa kan 
det inte alls. Vårdarna förstår att en ”vanlig” samhällsmedborgare 
givetvis ser på vårdandet av dessa patienter på ett mer fyrkantigt sätt än 
vad en professionell vårdare gör. 

När jag pratar med vänner och bekanta om ungefär vad man jobbar 
med och var man finns någonstans så är det en del som reflekterar 
som så att ”hur fan kan man jobba där”. (V7) 

När vårdare själva ser på patienten från ett samhällsperspektiv kan dock 
samma betraktelsesätt slå igenom, 

Om man pratar med vänner och bekanta då rent allmänt om hur de 
ser på det och man får höra att hur fan kan … man har läst om det 
och det och det är flera barn och han har gjort så och varit helt 
iskall och känslokall och vilken jävla människa, då ryser man till 
och känner ja, visst, vilket monster, va´. (V7) 

men när vårdarnas professionella blick vilar på dessa patienter, då ser de 
något annat än bara monster. 

Men sedan nästa morgon när man stämplar in så ser man att 
monster och monster, det var det ju inte riktigt i alla fall. (V7) 

Det är klart att jag reagerar, till exempel sitter jag hemma och tittar 
på TV:n, och när jag läste om det här i USA om mannen och 
kvinnan som höll på med pedofili och åkte fast för ett tag sedan, då 
väcks mycket och jag tänker fy fan vad hemskt, vilka idioter rent 
ut sagt. Man blir förbannad. Men å andra sidan när jag kommer hit 
till jobbet så kopplar jag nog bort det här. (V4) 

Jag tror alla människor känner rätt mycket avsmak av att läsa det i 
en tidning som privatperson, men om vi säger till exempel att den 
personen sätts in på samma avdelning som man jobbar på, och 
man har läst om den personen, så ser man en helt annan bild av 
patienten om man säger så. (V11) 

Vårdare uttrycker att när deras professionella blick ser på männen, kan de 
till och med ibland urskilja det som har skett med den dömde mannens 
ögon, samtidigt som de inser att de egentligen inte kan leva sig in i 
männens värld. 
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… om vi säger att det är en kille då som jag sitter och pratar, 
samtalar med, han är ju … vi är ju tillsammans, det är ju han och 
jag som sitter där nu och det här brottsoffret är ju liksom i mitt 
huvud än så länge bara ett namn eller ett personnummer eller en 
rubrik precis som i tidningar fast tvärs om. Där står det … och då 
är jag ju med honom, ser det ur hans ögon och försöker sätta mig 
in i … jag kan inte sätta mig in i hur jag själv reagerar för det går 
ju aldrig att få någon förståelse riktigt över själva handlingarna 
va´, lika lite som någon annan som har alla möjliga konstiga idéer 
för sig, det går ju aldrig att göra. Men man får försöka, man får 
lägga in någon sån här grej, att om jag nu tänkte som honom, om 
jag agerade som honom, hur skulle jag känna då? (V7) 

Och jag kan också då när de går så på djupet på allt äckligt de har 
gjort … jag kan också känna det vidriga i patienten på något vis. // 
Samtidigt tänker jag fy fasiken vilken sjuk människa. Eftersom jag 
inte mår sämre än vad jag gör, och jag kan avskärma och se det här 
från ett annat sätt som jag inte kan beskriva … eller om jag kan 
avskärma. Ja, jag vet inte. (V3) 

De [männen] är ju komplicerade … det var ingen tillfällighet att 
han var dömd till psykvård. // Så det … han hade psykiska 
problem någonstans, vilken sort det var, är lite oklart … (V8) 

Som en vårdare framhåller, är det ”ett svårt pendlande” att både försöka 
se med patientens ögon och med professionella, ”vårdande” ögon, i 
synnerhet då vårdare upplever att de inte riktigt kan hantera något av 
synsätten. De försöker dock att med hjälp av sin fantasi sätta sig in i hur 
dåligt de här männen mår. De bemödar sig om att se att allt har fler sidor 
än en, men de betonar att denna hållning på intet sätt innebär att de är 
känslokalla mot de barn som har blivit utsatta, men det är trots allt 
männen som är fokus i deras vårdande. 

… med en jävligt livlig fantasi så går det att sätta sig in i hur dåligt 
han mår efter att ha gjort si och så, hur han då med det här offret, 
hur saker har gått till, så det är ju med hans ögon som jag får höra 
hela berättelsen så att säga. Och då får man ju förståelse. // Det är 
väl då att kunna få ge någonting till någon som verkligen 
bevisligen behöver det. Och att … det är ju inte så, det vet jag 
också att det är inte alla som tycker sig passa för att jobba på det 
sättet. Jag tror att på varje hundratal människor du hittar så tror jag 
att det är minoriteten av dem som vill eller kan eller tycker sig 
passa för det. (V7) 

Jag kan inte göra annat för om jag ska försöka få honom intill mig 
och om jag ska försöka finnas för honom vid hans sida under de 
här åren så kan jag inte blanda ihop det här vilket då inte betyder 
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att jag glömmer. En person för mig är en medmänniska. Jag blir 
nästan religiös. Det är människovärde och han är unik och jag 
vänder inte någon människa ryggen som är i kris på något sätt. 
(V6) 

Även då vårdarna intuitivt känner hur de skulle vilja vårda dessa män, 
kan de ändå bli vilsna i hur de ska stå upp för det, och då blir de återigen 
rädda för att plötsligt befinna sig i en situation som de inte kan hantera. 
Vårdarna känner sig övergivna och ensamma, men även oroade över att i 
värsta fall hamna i en situation där de blir tvungna att vårda i avskildhet, 
utanför en gemenskap. De anser att det vid dessa tillfällen borde vara 
självklart att få all tänkbar uppbackning från arbetsledningen, så att det 
blir möjligt att tydligare se en mening med det som de gör och är med 
om. Men denna uppbackning, detta stöd saknas alldeles för ofta. 

Jag skulle naturligtvis vilja ha någon som backar upp mig [när det 
känns svårt]. (F: Mm.) Som jag känner mig säker med. // (F: Du 
har ju skötare?) Ja, det har jag men jag tycker ändå att det är min 
arbetsledare under ett pass som ska kunna backa upp mig till 
hundra procent. (V2) 

För att vårdarnas villrådighet kring vårdande av patienter som sexuellt 
förgripit sig på barn inte ska ta över, anser vårdarna enstämmigt att deras 
behov av olika slags stöd är mycket stort. De berättar att de ofta känner 
sig övergivna då de inte har någon att prata med om detta, och uttalar att 
de vill vrida och vända på alla tankar som uppstår i samband med 
vårdandet av dessa patienter. De vill ha handledning, ”understödjande 
arbetskamrater” och möjlighet till vilopauser efter tunga samtal med 
patienten. De känner behov att få ventilera och stämma av det som de har 
upplevt.

Jag tycker att det är så viktigt det här som jag återkommer till hela 
tiden, att det är så svårt det här, och man klarar det inte ensam, att 
ha handledning och hela tiden återkommande prata om 
problematiken för att man klarar det inte själv. // Det jag menar är 
att det är så viktigt att ha handledning och så vidare för att vidga 
perspektiven. (V6) 

… bara helt skingra hjärnan från alla tankar och allt, det blir en 
fruktansvärd adrenalinchock och hjärnan och allting går ju på 
högvarv så man måste liksom försöka, för annars så … nej jag vet 
inte det är svårt men man måste hitta något personligt knep för 
sådana här saker. (V5) 
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Klarsyn 

Vårdare av män, som sexuellt förgripit sig på barn, hyser en önskan om 
att kunna se klart på dessa patienter, som de har fått i uppdrag att vårda. 
De anser att de behöver förstå dessa män som tycks vara så annorlunda, 
och de vill se en ”röd tråd” som hjälp i sitt vårdande. 

Ibland ser jag den [röda tråden] och förstår vilken väg vi försöker 
ge oss in på och försöker få in honom på. (V6) 

För att kunna uppnå en klarsyn krävs öppenhet av vårdarna. De betonar 
att de både behöver vara öppna mot varandra och mot sitt eget inre, 
samtidigt som de behöver vara öppna mot vad dessa patienter har att 
berätta. Vårdarna ser att de måste våga visa sig som de är, och ge uttryck 
åt sina känslor och tankar utan att för den skull bli privata. Detta fordrar 
också att de klarar av att vara närvarande i mötet med patienten, och 
väljer att lyssna på patientens livsvärld, istället för att just då tänka på 
konsekvenserna av det brott som patienten har begått. 

Att vara öppen för den här personen, men inte bli bundis, inte bli 
kompis. Men ändå vara helt öppen, alltid hålla stolen öppen på 
något sätt. På det sättet lyckas jag ta mot det här. (V6) 

Jag känner att de mår ju jättedåligt alltså och kan jag sitta där och 
lyssna och jobba en kvart eller de gånger jag har tid eller då de vill, 
då tror jag att de kommer en bit på väg, att få ur sig detta dåliga 
och de berättar ju gärna och det tror jag. Jag känner att de måste få 
häva ur sig detta, hur vidrigt det än är eller vad de än säger så är 
det bra för framtiden. (V3) 

Att man är beredd att höra förklaringar utan att rusa i taket eller 
börja skälla ut dem eller någonting. // … man måste bestämma sig 
för någonting. Om man är där för att straffa eller för att hjälpa. 
(V8) 

Får man chansen att sätta sig in i problematiken så kommer 
personen fram på något sätt. (V6) 

Vårdarna framhåller att om patienten känner att vårdaren bryr sig, är 
närvarande och inte har något hat i mötet, kan detta möjliggöra att dessa 
män börjar kunna känna värme och trygghet tillsammans med en annan 
vuxen människa. I ett sådant vårdande finns hopp om en positiv 
utveckling. Vårdare kan uttrycka det på följande sätt: 

… jag ser honom som ett utmanande spännande korsord. Hur löser 
jag det här? Hur går jag vidare? Och så blir det en liten öppning 
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och JIPPI det för med sig saker och ting … // Jag ser en lucka och 
det börjar hända någonting. Jag är så glad att jag överhuvudtaget 
når den här personen. (V6) 

(F: Och vem ska ha framtidstro?) Ja, de som är vårdande … (F: 
Vårdare?) Ja, vårdare. Man måste ha hopp eller tro på människor. 
(F: Ja. Och vad hjälper det dig i den situationen när du pratar med 
patienten?) Att båda sitter i en samtid som är öppen. Att båda har 
möjlighet att påverka det som är framför liksom, det som kommer. 
(V8) 

Enligt de intervjuade vårdarna testar emellertid patienterna dem oupphör-
ligen på olika sätt. Vårdarna inser att det inte är lätt för dessa patienter att 
känna tillit till dem:  

Jag tror att de känner om jag ljuger eller att jag ska försköna vad 
jag egentligen tycker på något vänster … // Att de genomskådar 
mig på något vis. Ja, det tror jag är för att testa lite´. // De vill veta 
var de har en på något sätt också. (V3) 

… de testar oss det är jag helt övertygad om. (V4) 

Alla vårdare poängterar hur betydelsefulla samtal är för att de skall förstå 
något av dessa patienters lidande. 

Hur ska man kunna få fram information om man bara spekulerar? 
// Överhuvudtaget om man vill förstå andra människor måste man 
få dem att prata, öppna sig och lyssna på dem. (V8) 

Trots att många vårdare upplever en otrygghet i samtalssituationen 
framhåller de betydelsen av samtal. Vårdare inser hur viktigt det är för 
patienten att få prata om sin situation. Fastän vårdare är rädda för de 
känslor som samtalen väcker, så påpekar de att dessa samtal bör vara 
följsamma utifrån männens behov, och att de själva måste orka med att 
aktivt lyssna på männens berättelser. Först då finns det en möjlighet att 
det kan födas fram en relation, där vårdare och patient på nytt kan se 
varandra som människor. 

Kanske genom att vara med … fokusera mer … på patienterna, 
vara ute med patienterna, sätter dom i ett sammanhang med andra 
patienter, sätter dom i ett sammanhang med personalen. // … tid 
och engagemang, men man måste släppa till tid själv och våga 
släppa till tid och inte gömma sig inne på expeditionen, det tror 
jag, det tror jag på, jag tror att man kan ge väldigt mycket då alltså 
… till patienterna … och dom ger ju mycket till mig också. (V1) 
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Vårdare förstår dock att dessa samtal även kan väcka mycket hos 
patienterna. Om det blir för svårt med planerade samtal påpekar vårdarna 
att en annan viktig väg till att nå männen är genom att de alltid är 
tillgängliga på avdelningen och ställer upp och lyssnar på dem ”här och 
nu”. Vårdare får inte vara rädda för att ta emot en inbjudan till spontana 
samtal från patienterna, enligt informanterna. 

(F: Ja, och hur försöker du visa det?) Genom att vara stabil och 
ställa upp när de vill någonting, inte ha den där attityden att ”jag 
har inte tid, kom senare” liksom. Visa sig tillgänglig framför allt. 
Öppen och villig att jobba. (V8) 

Det måste finnas tid och de måste känna sig trygga med den 
personalen som finns för att kunna våga berätta eller vilja berätta. 
De [patienterna] måste också få tillfälle att klanta sig. Att få 
tillfälle att säga sånt som är helt fel eller ... (V3) 

Klarsynen innebär öppenhet. För att kunna uppnå en öppen klarsyn krävs 
även ett stort tålamod. Att vara kontaktperson för dessa patienter är ofta 
synnerligen prövande när det gäller vårdarens tålamod och engagemang. 
Det krävs av vårdare att de inte tar en snabb väg ut när de möter det 
obegripliga.

(F: Om man till exempel skulle hypotetiskt tänka att man valde ut 
människor som orkade vårda pedofiler, hur skulle de vårdarna se 
ut?) De ska ha ett oerhört tålamod. (F: Tålamod med vad?) 
Tålamod med sig själv och jobbet … (V10) 

Både tid och erfarenhet, poängterar vårdarna, är viktiga för att en 
vårdande klarsyn skall uppstå. Att ärligt se till varje patients behov, varje 
patients bästa, är inget man lär sig av teoretiska studier, betonas av flera 
vårdare. Det som krävs, anser de, är många års yrkeserfarenhet innan man 
förhoppningsvis kan det. 

(F: Och vad är erfarenhet i det här sammanhanget?) Det är 
någonting som kommer ju mer man jobbar så att säga, ja det är 
inget som man går på mentalskötarkursen och börjar 
experimentera med, utan det här är något som krävs tio till femton, 
tjugo till tjugofem års erfarenhet i psykiatrin tror jag innan man 
förhoppningsvis kan. (V5) 

Att sitta strikt teoretiskt ur en bok och berätta då når man ju inte 
varandra. (V6) 

Att uppnå en klarsyn, både av olika sidor av sig själv men också av ens 
ovan beskrivna professionella vårdande, kan ge vårdare ny energi och 
därigenom kraft till att fortsätta att kämpa för ett vårdande som de tror på. 
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De behöver själva utvecklas ”som människor” för att se det ”mänskliga” 
hos de patienter de har fått i uppdrag att vårda. 

… men så behövs det också nånting … en process hos en själv, att 
man kommer över det här äcklet och jag tror, när det gäller 
pedofiler, att de känner det här. (V4) 

Det finns inget annat sätt, vad jag kan förstå. Jag känner inte till 
något annat, att möta en människa som är någon annan än en själv, 
helt enkelt. (F: Vad sa´ du, som en …) En annan än sig själv, 
liksom, förstår du? Du och jag, vi är människor, vi möts här. Och 
vi försöker greja någonting tillsammans. (V8) 

Mod

Det krävs en hel del mod att ta sin egen inre vårdande övertygelse på 
allvar och därefter ta itu med det som den uppmanar en till i vårdandet av 
patienter som sexuellt förgripit sig på barn. Vårdarna är ju sina egna 
redskap för vårdandet av dessa patienter. 

… men naturligtvis ingår ju jag själv så himla mycket som 
personlighet. Jag måste engagera mig, jag måste finnas vid hans 
sida och det är ju inte något sjukt på något sätt. Det måste man 
göra. // Jag använder ju min själ och jobbar med. (V6) 

När vårdare oförskräckt står upp för sin egen uppfattning om det de 
känner är rätt i vårdandet av dessa patienter, väcker detta hopp, både hos 
dem själva och hos andra vårdande arbetskamrater. Det finns ett inslag av 
ett vårdande mod, som också innebär att man tror på att det även finns 
möjlighet till något ”gott” hos dessa män. 

Oavsett vad en människa har gjort, det finns inte bara pedofiler, 
det finns mördare, det finns människor som har gjort hemska 
saker. Man måste försöka se människan. Det är här och nu vi möts. 
Det de har gjort det ser jag inte nu, jag ser ju en människa. Och om 
jag ska förstå hur den människan har hamnat i sin sits där hon är 
nu, då måste jag kunna sitta och prata och ställa frågor och lyssna 
på svaren. Det är så jag ser det. Det spelar ingen roll, en människa 
för mig … det är min livsfilosofi, en människa förblir en människa 
under alla omständigheter. (V8) 

Då hoppet om att kunna vårda utifrån en inre känsla finns, stärks 
vårdarens vilja till att vårda på det sättet, och modet ökar ännu mer. Det 
blir en god spiralrörelse, som emellertid kräver att vårdaren vågar gå 
emot strömmen och vara sig själv, ha en egen identitet. En egen identitet 
innebär bland annat att vårdaren också vågar säga nej i olika 
sammanhang.
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Det är ett väldans medlande mellan [annan] personal och [min] 
patient samtidigt som det är utvecklande och roligt. Men visst har 
man känt att man svär och blir förbannad. Jag ryker ihop så att 
personalen [den andre vårdaren] studsar ut ur rummet och är borta 
från allting och är sura morgonen efteråt. Det är ganska 
utvecklande det också … att våga stå för någonting … (V6) 

Vårdare kan ge uttryck för att det i en situation, där man inte är överens, 
är lätt att anta de regler och ansluta sig till den kultur som råder på 
arbetsplatsen. Andra vårdare kan däremot se hur alternativet att välja det 
gamla och invanda kan bli till skada för patienterna. 

Man kan få för sig att man ska uppfostra vuxna människor och så 
och det går inte. Det är helt fel. // Man kan då tappa bort 
människovärdet. (V6) 

I vårdarnas mod ingår även att klara av att behålla ett lugn genom 
insikten om att man inte fattar allt, speciellt när det gäller dessa mäns 
situation.

De flesta människor är gåtor för mig, faktiskt. Det är … du kan 
aldrig lära känna en människa till hundra procent, det existerar 
inte. Det är omöjligt. (F: De är gåtor men ändå har du nästan hela 
ditt liv jobbat med människor?) Ja. Just det. (F: Och vad är det som 
har drivit dig?) Att försöka förstå. Man är aldrig färdig tror jag.  
(V8) 

När vårdare lyssnar till hur de faktiskt vill vårda dessa patienter, kan 
förutsättningar skapas till att våga ta språnget för att möta det nya och 
okända. Beredskapen för det nödvändiga språnget förutsätter dock både 
moraliskt mod hos vårdaren själv, och mod att gå emot många i sin egen 
personalgrupp. 

Vi lever i det samhället. Vi slänger inte nyckeln och därför så kan 
jag ju inte jobba utifrån att jag slängt nyckeln. Jag måste ju jobba 
utifrån att de kommer ut. // Det [andra åsikter] får jag ju höra då 
[från en del personal], men det kan jag leva med, för jag tycker att 
de tänker kortare än vad jag gör och överhuvudtaget, tänker någon 
av oss, så tänker de ännu kortare. (V3) 

För att modigt kunna stå upp för patienternas sårbarhet, behöver vårdaren 
en förmåga att se denna sårbarhet, vilket en vårdare har uttryckt på 
följande sätt: 
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Just vid det tillfället kan jag inte komma på vad han gjorde för 
någonting, men jag vet att personal var spydiga mot honom och 
han vart som en moloken hund på något sätt. (V4) 

Förmåga att ha och väcka tillit 

Att vinna tilliten är nyckeln för att kunna vårda dessa patienter. Det är 
precis som med barn, kan du inte vinna deras tillit, kan du aldrig påverka 
dem, säger flera informanter. 

Vårdarna har svårt att förklara hur detta ska gå till, men det krävs en 
förmåga att uttrycka sig så att det skapar förtroende anser de. De betonar 
att utan patienternas förtroende går det inte att bedriva någon vård alls. 
Patienterna måste kunna förstå att vårdaren bryr sig om dem. Känner de 
inte att vårdaren bryr sig, fungerar inte relationen, men känner de värme, 
trygghet och respekt för människors grundläggande värde, finns goda 
förutsättningar för en fungerande vårdrelation. Många vårdare betonar 
även vikten av att vara sig själv och att vara sann mot sig själv, och att de 
inte kan anta någon abstrakt, distanserad vårdarroll i mötet med männen. 

Att de känner att den som lyssnar inte kommer att använda det i 
negativ form tillbaka mot patienten. De känner att jag lyssnar för 
att kunna hjälpa dem. Att jag i alla fall vill ha en förståelse till 
varför de gjort som de har gjort och för ett framtida arbete. Att inte 
känna att ju mer jag får veta kommer jag att använda det mot 
patienten till hundra negativt. Så tror jag. (V3) 

 … för jag skulle aldrig kunna gå här och så att säga ”låtsas” eller 
lägga in en roll. Jag tror inte att det funkar heller för det känner ju 
de på en sekund. (V7) 

Inte bara patienten behöver känna tillit till vårdarna, utan även vårdarna 
själva behöver lita till sin förmåga att klara av vårdandet av dessa 
speciella patienter. Vårdare ger uttryck för hur viktigt det är att de är 
trygga i sig själva och trygga i sitt eget liv, för då har de tillgång till ”hela 
sin kropp och själ” även i arbetet med dessa män. 

Att är man trygg i sig själv, så är det inget hotfullt på något sätt. 
(V6) 

Vårdare anser att det är deras egen grundläggande trygghet som avgör 
balansen mellan tillit och misstro hos dem som vårdare. 

Man måste vara ganska trygg i sig själv. Jag jobbar mycket med 
mig själv. // … och har man den kunskapen eller tryggheten så kan 
man hantera de saker som kommer upp och som är jobbiga … 
(V6) 
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Misstron mot att klara vårdandet ligger dock hela tiden på lut. Därför 
behöver även de vårdare, som upplever sig som trygga vårdare, ständigt 
olika slags stöd för att kunna våga lita på sin förmåga att lyckas. Får de 
inte detta stöd blir det mycket svårare för dem att få tillgång till sin egen 
kraft och sina egna inre resurser, för att med hjälp av dessa väcka tilliten 
hos sina patienter. 

Det förefaller viktigt att vårdarna tror på det de gör, det vill säga att de 
litar på att de på ett avgörande sätt har en förmåga att påverka den andra 
personen bara genom att förstå och genom sitt eget sätt att vara. 

Om man tror på sitt jobb, man måste ha någon slags tro på det man 
gör. Att man har någon chans att påverka någonstans, även bara 
genom sitt eget beteende. (V8) 

… och jag lyssnar först och de märker väl efter ett tag att jag är ju 
intresserad, att de inte känner att jag tycker att de är vidriga på 
något sätt så. (V3) 

Jag tror man kan använda sig själv till väldigt mycket eller väldigt 
lite. Jag tror att ju mer fart man har, ju mer saker man använder 
huvudet till så att säga, gärna på spridda områden, så tror jag att 
man har lättare att ta till sig otrevliga saker, känsliga saker, roliga 
saker, spännande saker, oro, ångest och allt vad du nu vill kalla det 
för. // … jag vet inte riktigt vad det är, men jag tror det har något 
att göra med att kunna sätta sig in i andras situation … // … någon 
som kan försöka förstå att man [syftar på patienten] är någonting 
mer än det man har gjort. (V7) 

Tillit och tro är en känsla och inte något som låter sig beskrivas 
intellektuellt. Ändå kan det vara svårt att lita till eller tro på något som 
man inte förstår, och därför blir det ännu svårare med ett tillitsfullt 
vårdande av patienter som sexuellt förgripit sig på barn. Vårdarna förstår 
sig oftast inte på dem, trots att de anstränger sig på många olika sätt. 

Det är därför jag tycker att det är så viktigt att tillåta sig själv att 
fundera, grubblar jag för negativt det gör jag inte, men går och 
funderar på det, då pyser det ut i min egen takt och jag funderar på 
saker och ting så att jag inte väcks på nätterna med kallsvett. Det 
är nog så jag hanterar det tror jag. (V6) 

Hopp

Vårdarna uttrycker hopp om sina patienter, att de skall förändras. Att 
hoppas på en förändring behöver inte nödvändigtvis innebära att 
förändringen är möjlig. Vårdare vet att de ”måste” hoppas och tro på sina 
patienter trots sin ofta bristande förtröstan. I vårdarens hopp ingår därmed 
en öppenhet inför patientens resurser. 
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Det är klart dom har gjort väldigt hemska handlingar dom här 
patienterna, men jag tycker väl ändå att jag har ändå aldrig mött så 
mycket godhet på en avdelning. (F: Och hur menar du då?) Ja … 
mot oss som personal, vänlighet … och ändå fast dom har haft det 
ganska jobbigt då, och dom har ju sett mycket … men ändå kunnat 
ha kvar mycket godhet och skratta och … ja [suckar] … det har jag 
väl lärt mig och att människan har enorma resurser, enorma 
resurser som jag inte trodde … men ändå att dom lyckas hitta 
liksom former för att reda ut och … ja … att ändå försöka leva ett 
någorlunda, ett någorlunda liv då … och då kan jag tycka så här att 
vi är skyldiga nästan att … dom har inte glidit fram på … i 
majonnäsen på en räksmörgås, utan vi som har fått göra det mer 
eller mindre, det är vår skyldighet att göra det bästa för dom tycker 
jag. (V1) 

Ärlighet inför den andre [patienten], att oavsett vad jag tycker om 
honom så måste jag erkänna att han har vissa kvalitéer. (V8) 

Vårdare uttrycker att varje patient har resurser varmed de kan förändra 
inriktningen på sitt liv, och att det är vårdarens uppgift att vara lyhörd för 
detta.

Man måste försöka ha någon slags kommunikation och se vart 
man kan komma med den. Och hoppas att … som jag sade någon 
gång förut att man måste ha någon slags framtidstro och tro att de 
flesta kan rätta till det som de har gjort och liksom sona sina brott 
som man brukar säga. (F: Vad menar du med framtidstro?) Att de 
kan leva ett liv utan att behöva upprepa de brott de har gjort. (F: 
Och vem ska ha framtidstro?) Ja, de som är vårdande … // Du kan 
aldrig säga på förhand vad som väcker en människa till liv. Det är 
egendomligt. En fågel som flyger förbi när du går … annars är de 
ointresserade men just då kan de vakna till. (V8) 

Vårdare uttalar att de i sådana situationer känner ett hopp även i relation 
till dessa män, en tro på att det kan gå bra för dem. Vårdarna tror sig se 
möjligheter. I hoppet finns både tillit och misstro, men i hoppet överväger 
tilliten.

Det är just det som man får ut av patienten, beteendet, verbala 
förmågan och resurser. Alla patienter har ju resurser, alla patienter 
har verbala förmågan och känslor emotionellt och allting, vad man 
gör av den känslan, den måste man ju kunna använda till 
någonting, jag vägrar tro något annat. (V10) 

(F: Och hur ser du på det här med hur vi kan hjälpa dem, alltså vad 
är det egentligen som de behöver hjälp med när de är överlämnade 
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till vård?) Att försöka visa att det finns andra världar kanske, att 
det inte behöver bli så som det har blivit. (V8) 

... det är väl bara att kunna ha någon känsla för att kunna sätta sig 
in i andra människors situation, oavsett åt vilket håll det kommer. 
// Utan jag tror bara att man måste kunna se att allt har fler sidor än 
en. (V7) 

En hoppfull vårdare har lättare att möta svåra situationer med öppenhet 
och tillförsikt, och oväntade händelser blir inte stressande i samma 
utsträckning som de blir för en vårdare som inte har förmågan att se 
möjligheter. När vårdare känner hopp i vårdandet blir det lättare att välja 
konstruktiva tillvägagångssätt när kaos och förvirring uppstår, än när de 
inte har denna förtröstan. Utan hopp blir det lättare att ge upp på förhand.  

Att hoppas är alltså mycket viktigt och det ger vårdarna uttryck för. De 
beskriver exempelvis hur de får bedöma de framsteg som dessa män gör 
som någonting större än vad de skulle värdera dem till i ett annat 
sammanhang. Dessa män sitter ju i en sådan situation där vårdare anser 
att de inte kan förvänta sig några ”stordåd” av dem, utan männen måste 
uppskattas utifrån det sammanhang där de befinner sig. 

Så att man … om jag kan ge jättemycket och få tillbaka jättelitet så 
får jag värdera om det lilla, det där lilla är ju faktiskt precis lika 
mycket som jag ger fast det ser lite mindre ut bara, på något sätt. 
(V7) 

Några vårdare anser även att det hör ihop med hoppet att kunna försona 
sig med sitt eget liv, att förlåta sig själv och se på det som ligger bakom 
utan bitterhet eller förtvivlan. 

Det är klart att det kunde ha varit mycket bättre än det som har vart 
… // … jag har alltid, dåligt minne har jag väl också, men jag har 
förlåtit att det är som det är. Att vara långsint över saker och ting 
hjälper inte. Nej det tror jag man får ont i magen av till slut. // Min 
bror är inte alls så. Han har inte kunnat förlåta och han far illa av 
det. Han mår inte bra. Det är så. (V6) 

Det finns också ett hopp om försoning som mål för vårdandet av dessa 
patienter, så att ett människovärdigt liv för dem åter ska kunna ta sin 
början.

Men jag har fått den känslan att man måste prata jättemycket om 
brottet för att bli sams med det på något vis. Det kanske är fel. 
Man kanske inte ska prata om det. (F: Vad tänker du på när du 
säger att man ska bli sams med brottet? Hur gagnar det 
människan?) Man får ett slags accepterande. Att man har gjort det 
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här. Att man vill gå vidare på något vis. Att man är sams med. Att 
jag har erkänt: Jag har verkligen gjort det. (V2) 

När man hoppas, frigör man kraft och kreativitet, vilket i sin tur ökar 
förmågan att ta itu med det som behöver göras. Vårdare uttrycker att om 
alla runt dessa patienter skulle kunna börja med att ”vårda” utifrån hopp 
och medmänsklighet, så skulle detta ge dem kraft och styrka till 
förändring. Vårdarna resonerar utifrån att även om verkligheten inte 
förändras ”i sak” så förändras ens attityd till verkligheten när man 
hoppas, och då blir man generösare, mer överseende och därmed 
förändras faktiskt verkligheten. 

Kamp

Att vårda patienter som sexuellt förgripit sig på barn, erfars av vårdare 
som en kamp och en svår utmaning, vilket en vårdare upplever på 
följande sätt: 

Det här är det svåraste man ställts inför. Det är helt klart. (F: Vilket 
då?) Just frågan om pedofiler. Vad man ska göra med dem och hur 
man känner själv inför det. Det är det absolut svåraste. (V9) 

Det uppstår en konflikt inom vårdarna. De uttrycker att de inte ”orkar” 
lyssna på männens ”beklaganden”, att de psykiskt inte klarar av det, 
samtidigt som de försäkrar att de skulle ”ta kraft till det” när de blir 
”tillsagda” att vara kontaktperson till en sådan patient. De känner dock en 
diffus olust inför dessa patienter, och de tycks ha svårt att bestämma sig 
för hur de skall förhålla sig till dem. 

Jag vet inte. Grejen är den att de kan vara jävligt trevliga killar 
också. De kan ju vara betydligt trevligare än andra som gjort 
betydligt mindre farliga saker. Så det är en hel fråga om hur de är 
som personer. Jag har väl haft en jävla otur med dem som vi har 
haft helt enkelt. // … pedofilerna … de är ju oftast de mest 
exemplariska. Oftast har de ju haft ett välfungerande socialt liv i 
övrigt med jobb, familj och allting. // Det är det som är grejen. Det 
är också det som är så svårt när de är så djävla exemplariska och 
ögontjänare i princip allting. De jag har träffat i alla fall. Det gör ju 
att det blir ännu svårare att tycka illa om, inte tycka illa, men en 
konstig känsla i alla fall. Jag tycker illa om dem på ett sätt men 
samtidigt att de är bra killar. Jag vet inte. // Det har ju varit deras 
mörka hemlighet det som de hållit på med. (V9) 

Det pågår en ständig kamp inom vårdarna som kräver att de reflekterar 
över vad vårdandet av dessa män i själva verket innebär. Vårdandet 
utmanar vårdare och för att vårdarnas intuitiva känsla för det vårdande 
som de tror på ska segra, måste de göra många medvetna val och ta flera 
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svåra beslut i möten, där de själva blir starkt berörda. Motstridiga krafter 
uppstår och dessa sliter hårt i vårdarna, inte minst när både deras sexuella 
och djupa mänskliga identitet prövas. 

Det blir en vulkan. Känslomässigt blir det en vulkan. (V6) 

När de starka känslorna får plats inom vårdarna kan deras självbild 
krympa och de får upplevelser av att inte klara av det som vårdandet av 
dessa patienter kräver av dem. 

En del av problematiken kan höra ihop med att vårdare upplever att de 
själva blir kränkta om de, exempelvis i ett samtal, kommer för nära en av 
dessa män. De känner sig ”smutsiga”. De uttrycker att man får ha i 
bakhuvudet, när man talar med dem, att det ska finnas en gräns, så att inte 
”pedofilen” invaderar en för mycket. Det är viktigt att vara medveten om 
hur mycket man som vårdare klarar av att höra från patienten. 

Svårigheten kanske är att man måste vara medveten själv om att 
man inte släpper in, man ska vara medveten om att det ska finnas 
en gräns, att när man pratar med dom, att dom inte … att man 
känner att dom invaderar en för mycket, så att man känner sig 
använd. Som jag funderar på ibland om dom nu då skulle börjar 
prata om sitt brott, att de kan finna en viss tillfredsställelse i det då, 
att det blir … att det blir inte bra på det sättet, att man kan känna 
sig då utnyttjad … den faran kan ju finnas och man ska ändå ha det 
i bakhuvudet. (V1) 

Rädslan till att inte kunna hantera den egna skräcken av sådana 
saker. Det är så obegripligt det som har hänt. Man kan inte riktigt 
förlika sig med tanken. // Det är tungt och jobbigt och jag ser det 
också som en utmaning att man ställer sig frågan själv: pallar du 
det här? (V6) 

Just vårdarens självkännedom är av stor betydelse för att ”vårdandets 
kamp” ska utmynna i att vårdaren förmår hålla fast vid det vårdande, som 
de inom sig känner är riktigt. Vårdare kan egentligen inte bryta mot att de 
vill vara vårdande, om de själva ska kunna må bra i sitt arbete, och 
samtidigt har de stora svårigheter i denna strävan. 

Jag tror att i förlängningen kommer patienterna att äta upp dig. Sen 
kommer du få bekymmer att kunna hålla det här avståndet, det 
skulle jag tro. (F: Och vad skulle det innebära för dig när det gäller 
en pedofil?) Om man förlorar avståndet menar du? (F: Ja.) 
Kortsiktigt så kanske det inte är något bekymmer men långsiktigt 
tror jag det blir psykosomatik kanske av det, att det blir 
sömnsvårigheter och avsky att gå till jobbet till slut och så mycket 
äckelkänslor att du kommer inte kunna fortsätta helt enkelt på ett 
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professionellt sätt. Du kommer tappa all värdering i värsta fall. 
(V10) 

Återigen framstår vikten av att vårdaren är klar över sin egen mänskliga 
och sexuella identitet, vem han/hon är och vad det professionella 
uppdraget innebär. 

Av intervjuerna framgår att vårdare inser att i människans sexualitet 
finns mycken kraft, som inte bara får fösas undan, varken när det gäller 
patienter eller dem själva. Det sexuella hos människor står för så mycket, 
både för lust och lidande. Det berör oss alla på olika sätt, och vårdare ger 
uttryck för att detta borde diskuteras mer än vad som görs, eftersom hela 
deras identitet, både mänskligt och yrkesmässigt, sätts på spel. En del 
vårdare är medvetna om detta, medan andra emellertid är helt omedvetna. 

Men egentligen tror jag att problemet med pedofilerna, det ligger 
på det psykiska planet hos vårdarna, speciellt hos killar. Dels att 
det sexuella är inblandat, och det konstiga … speciellt att … jag 
tror inte de är riktigt klara över sin egen sexualitet heller, många 
gånger. Det är ju där problemet ligger. Och att det finns ett socialt 
tryck att man ska reagera häftigt inför sådana hemska saker. Det 
liksom … de rider med vågen många av dem. // Alltså, man måste 
vara klar över sin egen ställning inför sexualitet, och kunna prata 
om det öppet, inte bara skämta. Kunna tåla … sexualitet är alltid 
svårt, det finns överallt, det finns hela tiden. // … det hör till 
mänskliga villkor så att säga. Det finns där hela tiden. Det kommer 
man inte ifrån. (V8) 

… jag tror att det är väldigt mycket … rädsla, alltså det här med 
övergrepp tror jag är det svåraste man kan hantera på en avdelning 
och att … att man kanske inte är medveten om sin egen sexualitet, 
alltså man kanske … // Just med sexualitet som jag tror är väldigt 
laddat, men som jag tror man måste lyfta mera när det gäller 
pedofili … att man pratar om det här med sexualitet … och att det 
väcker och att det är mycket kraft i det … att det inte bara är nå´t 
som man bara föser undan, för det är ju mycket i … mänskligheten 
det här med fortplantning och ja … att man pratar om det. (V1) 

I vårdares resonemang kring sexualiteten ingår att när någon börjar fingra 
på grundbultarna i deras uppfattning om sig själva och om världen, då blir 
de inte tacksamma utan oftast provocerade och förbannade. 

Den inre kampen mellan primitiva drifter och mer utvecklade sidor av 
vårdarens egen personlighet känns för många vårdare alltför utmanande, 
och följden kan bli en känsla av maktlöshet. Kampen tär på vårdarna och 
om dessutom tilliten till det egna inre brister, finns risken att maktuttryck 
i vårdandet kan ta över. 
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Det [att döma dessa män] är för sent, det är redan gjort. Och vad 
ska fortsätta då … ska man … då går man tillbaks till det gamla 
primitiva där man kan, ja, stena människor till exempel, som man 
gjorde förr under kristen tid eller … ja, vad finns det kvar? Ska 
man hämnas hela tiden? Jag vet inte. (V8) 

När vårdare själva funderar över hur de klarar sig i detta kaos 
återkommer de till hur viktigt det är att få stöd i sin kamp. Ett stöd som de 
betonar är handledning, som kan hjälpa dem att hantera de utmaningar 
som de möter. 

Det viktiga med handledning är att man hela tiden får stämma av, 
är jag fortfarande på rätt väg eller har jag hamnat i diket, för jag får 
ju inte ta egna idéer eller köra mitt eget race, utan jag måste ju hela 
tiden gå parallellt … (V6) 

Tillsammans kan vårdare också hjälpa varandra att fingranska den kamp i 
vårdandet av dessa patienter som de alla för, så att de lättare går iland 
med vårdandet. 

Med gemensamt stöd, eller en gemensamt uttalad hållning i vårdandet, 
finns det alltså en möjlighet för rädsla, vrede och förvirring att minska, 
och istället ersättas av ett klarseende. När inre och yttre händelser går att 
förstå sig på, och när de resurser som krävs för att man ska klara av 
situationen finns tillgängliga, kan en känsla av tillit uppstå hos vårdaren. 
Denna förtröstan ger vårdaren en hoppfull inställning till att klara av 
vårdandet av dessa män. 

Men även om varje enskild vårdare lyckas gå iland med ”vårdandets 
kamp”, så finns det även en kamp som utkämpas mellan varje enskild 
vårdares egen inre övertygelse kring ett genuint vårdande och 
personalgruppens kollektiva syn på hur vårdandet av dessa män ska gå 
till.

Det finns ju ingen [kollega] som älskar pedofiler om jag ska vara 
rakt på sak och det armbågar man lätt med att säga ”nej fy fan” när 
man skulle behöva ta en konstruktivare diskussion. (V10)  

Jag har fått mycket skit från personalen för att jag kan acceptera de 
här människorna, det har jag fått. (V3) 

Det är många människor som får mycket avsmak, det är många på 
jobbet som säger att jag skulle aldrig klara av att höra det, men det 
är ingenting som man väljer utan det är något som man måste göra. 
Det ser ju inte bra ut om man som kontaktperson lämnar rummet 
och en patient, som ska lita på en till hundra procent, och ser att 
man går därifrån, då är det lika bra att byta patient med en gång, 
det är ett stort nej i min syn. (V11) 
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 (F: Men de gånger som de [patienterna] kommer in på känsligare 
ämnen vid samtalen som är avskilda, hur hanterar du det sedan?) 
Då vill jag ha antingen handledningsform eller arbetsledare som 
man kan prata med eller kollega med intresse. (F: Lyckas du alltid 
få det så, de gånger du varit i den situationen?) Inte många gånger 
kan jag tycka. (V10) 

Denna yttre kamp i personalgruppen kan utmana varje vårdares inre 
kamp ännu mer, men de vårdare som förmår att vara lojala mot det som 
de själva tror på, trots de konflikter som de blir utsatta för, anser ändock 
att de blir rikt belönade. 

… att någonstans måste man ha ett kall ändå och jag tror att det är 
det som finns. (F: Och vad betyder ett kall för dig?) För mig 
betyder det glädje att känna att han [patienten] är på väg 
någonstans framåt. Jag mår bra och jag gläds över hans framsteg. 
Att som medmänniska kunna finnas och stötta honom när det blir 
uppförsbacke och finnas vid hans sida på något sätt och framförallt 
det är klart att jag gör det här mycket för min egen skull. Jag blir 
glad när jag lyckas och bekräftar mig själv på jobbet och gör något 
vettigt på jobbet. (V6) 

Och då känns det verkligen som att här passar jag, här behövs jag. 
Det låter lite religiöst va´, men det är en sådan känsla man har. När 
jag har den känslan så är jag helt säker på att oavsett vad någon 
säger så gör jag i alla fall någonting gott för de som jag har runt 
omkring mig. (V7) 

Vårdare som förstår att hejda sitt behov av makt och ilska och istället ser 
på vårdandet av dessa patienter som en angelägen utmaning i sitt arbete 
förstår också att det är vårdarens ansvar att ta det första steget för ett 
optimalt vårdande. Om vårdandet skall fungera får det inte bli en stenhård 
kamp, utan ett möte människa till människa. 

Faktum kvarstår att jag vårdar de pedofilerna som alla andra i 
grund och botten. (F: Och vad innebär det?) Medmänsklighet och 
respekt. De måste få det. (F: Varför det?) Annars får vi inte det 
tillbaka i något avseende. Du får bara en stenhård attityd alltså, 
tegelsten mot tegelsten. Någonstans måste man mötas fast det är 
svårt och du kommer ju inte få en pedofil att ta första steget. (V10) 

En frimodig vårdare har möjlighet att vända denna kamp till handlings-
kraft, och på det sättet till och med utöka sin egen kraft och energi för 
vårdandet av dessa män. Då kan ”kampen” få dem att se det positiva i 
vårdandet.
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Jag trodde väl kanske inte att … det här med pedofiler, att det kan 
jag aldrig tänka mig att vårda, vårda kan jag tänka mig men jag har 
inte riktigt nått kanske någe djupare … jag har förstått men liksom 
inte kommit till den här djupare dimensionen, men jag känner 
liksom att det skulle man kunna göra … // Det kändes som att jag 
hade på nå´t sätt mognat, jag hade förut tyckt att han … att han har 
gjort så vidriga saker, men på nå´t sätt så kunde jag lyfta ur … 
människan ur [skrattar till] … pedofilen ur människan på nå´t sätt 
och då utan att bli för smetig inpå honom … (V1) 

Och är det något riktigt eländigt får man väl ta det med jämnmod 
också på något sätt. Och på så sätt så får man trivas i den tillvaron. 
Det känns lite likadant här, just den här känslan att man får försöka 
… jag trivs när jag tycker att jag gör … att det blir som jag vill ha 
det. // Och genom de mikroskopiska saker med de här patienterna 
som man får tillbaka, så får man ju blåsa upp det lilla man får till 
någonting jättestort. Det känns helt underbart att den personen 
åtminstone gör si eller så, då vet jag att då har han ju fattat mig. Då 
har jag ju kunnat ge honom någonting. (V7) 

När vårdarnas kamp resulterar i att de bejakar sin intuitiva känsla för 
vårdandet av dessa män, kan de även känna hur själva sårbarheten och 
utsattheten just är det gemensamma kännetecknet för alla patienter, för 
alla människor. 

(F: Ja, och vad betyder att en människa förblir en människa?) Att 
den har mänskliga egenskaper, att … det som man gjort … man 
glömmer ofta, jag skulle kunna vara den personen som sitter där. 
Det skulle kunna vara tvärtom. Det är ingen som är skyddad till 
hundra procent … (V8) 

Då kan vårdarna slutligen se något av det svåra lidande som det innebär 
att sexuellt ha förgripit sig på barn. 

(F: Och vad är liksom kärnan i vad du gör då?) Kärnan i att vårda? 
Det är väl att kunna trösta egentligen och det är svårt. (V10) 

Som medmänniska kan jag sitta och lyssna och höra. (F: Och vad 
betyder det?) Att jag kan trösta om han mår dåligt. (V9) 
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Exkurs –
Filosofiskt mellankapitel 

I föreliggande filosofiskt präglade mellankapitel, som har beteckningen 
”exkurs”79, kommer den empiriska forskningens resultat att belysas både 
med hjälp av den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty och den 
amerikanske filosofen Milton Mayeroff. Valet av dessa båda filosofiska 
teorier har sitt ursprung i forskningens empiri, och har alltså för detta 
syfte inte valts på förhand80. När den empiriska analysen var avslutad och 
resultatet uppvisade en svårtydd bild av både patienternas livsvärld och 
vårdarnas vårdande livsvärld, behövdes ytterligare hjälp för att göra 
resultatet begripligt och möjligt att tillämpas i vårdandet av de aktuella 
patienterna. Då filosofiska teorier berör och argumenterar kring 
verklighetens grundvalar och människans placering i världen samt hennes 
handlingsmöjligheter, ses förutsättningar för dessa två filosofiska teorier 
att på ett värdefullt sätt kunna belysa resultatet. 

I det empiriska resultatet har olika mönster framstått, och från den 
första delstudien kommer förvillelsens mångskiftande uttryck att belysas 
med hjälp av fenomenologisk filosofisk teori med utgångspunkt i 
Merleau-Ponty. Valet har gjorts utifrån att de aktuella patienternas 
förvillelse, ur empiriska data, uppfattas ha en avgörande roll i männens 
lidande. Med hjälp av Mayeroffs filosofiska teori kommer i den andra 
delstudien innebördselementen mod, tillit, hopp och klarsyn att 
förtydligas, då det är de egenskaperna som bedöms ha förmåga att främja 
vårdandet av de aktuella patienterna. Jag har inte endast valt att göra 
denna extra starka filosofiska belysning av de två delstudiernas 
innebördselement var för sig, utan även av deras inbördes relation, i hopp 
om att se samband mellan patienternas lidande och möjligheterna att 
lindra detta lidande. Även detta kapitel är empirinära, varför det kommer 
att ingå en del citat från de empiriska studierna.  

–––––––––
79 Exkurs betyder avvikelse eller utvikning och kan beteckna en ”fristående specialundersökning som 

hör till ett större vetenskapligt arbete”. (Bonniers Multi Media Lexikon, 1996) 
80 Merleau-Ponty har endast valts på förhand för den kunskapsteoretiska delen av forskningen. 
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Patienternas lidande i filosofisk belysning  
I det första empiriska resultatet visar det sig att patienterna utsätter sin 
egen längtan till samhörighet med den djupt mänskliga gemenskapen för 
ett grovt svek. De förråder sig själva då de, istället för att svara an mot sin 
ursprungliga längtan, tillfredsställer det sexuella behovet. Det tycks dock 
från början inte vara en överlagd handling utan bottnar i dessa patienters 
mångskiftande förvillelser, som de inte ens själva förstår. De beskriver att 
de lever i olika sorters tid samtidigt. De blandar ihop förfluten tid och 
nutid samt normaltid och övergreppstid. Även detta förstärker deras 
förvillelser och inre splittring. Dessa patienter upplever också att de 
plötsligt kan drabbas av sin sexuella lust i situationer, som även de själva 
erfar som ett lidande. Det empiriska resultatet visar dock att lidandet hos 
dessa patienter inte framför allt hör ihop med deras ”sexualdrift”, utan 
med deras ”längtansdrift”. Det är denna längtan som blir till sexuella 
övergrepp mot barn då männen förråder den, och på det sättet blir dessa 
patienters liv fyllt av sexualitet, nästan mot deras vilja. När de emellertid 
mer och mer tillåter sig dessa övergrepp, blir det med tiden en vana, där 
slutligen beröringspunkterna med deras ursprungliga längtan varken kan 
uppfattas av dem själva eller andra. 

I ett försök att uppfatta och se mer av problematiken tas därför hjälp av 
Merleau-Ponty, som ur ett existensfilosofiskt perspektiv har belyst 
existensen och sexualiteten. Med hjälp av Merleau-Pontys filosofi kan 
dessa patienters sexuella beteende relateras till deras djupa existentiella 
längtan, och då finns en möjlighet att se det sexuella hos männen som en 
aspekt av deras helhet som människor. 

Sexualiteten i existentiell belysning 

I detta avsnitt beskrivs sexualiteten explicit, men hela den filosofiska 
utläggningen med hjälp av Merleau-Ponty, berör männens sexualitet, 
alltså även det som behandlas i de följande avsnitten om lidandets 
temporala aspekter, förvillelsen och begäret efter mänsklig gemenskap. 

Merleau-Ponty förklarar hur det sexuella förhåller sig till det 
existentiella. Han är kritisk både till att reducera sexualiteten till köns-
organen och till att reducera den till en biologisk drift. Å andra sidan går 
det inte heller att reducera den till något intellektuellt. Enligt honom har 
det sexuella en existentiell dimension, på samma sätt som det existentiella 
har en sexuell dimension. Sexualiteten och livet, människans existens, går 
i varandra, och har därigenom samma betingelser. Det innebär att 
sexualiteten, som en dimension av längtan efter gemenskap, ständigt är 
närvarande såsom en stämning eller ett tillstånd. En av de intervjuade 
männen beskriver detta på följande sätt: 

Längtan tror jag fanns där hela tiden … den finns där ständigt och 
det fanns hela tiden en beredskap att ge efter för den där längtan. // 
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Man känner den här känslan var man än går, var man än rör sig. // 
Nu är jag otroligt trött på att vara pedofil, det har jag varit hela 
livet liksom, känslan har alltid funnits där. 

För att kunna förstå något mer av männen och deras sexualitet, vill jag 
börja med att ta en utgångspunkt i Merleau-Pontys syn på människan som 
”subjektivt levd kropp”81. Merleau-Ponty uttrycker att vi är våra kroppar 
och att vi erfar världen omedelbart igenom våra kroppar82. Kroppen 
ankrar oss i världen, varför seendet, såsom ett urskiljande och förnim-
mande, blir ett seende med hela kroppen, framhåller Merleau-Ponty. Han 
talar om den subjektivt levda kroppen genom vilken vi människor har 
tillgång till världen och till livet. Vi lever genom kroppen som är subjekt, 
samtidigt som den kan vara ett objekt för människan. Denna speciella 
”kroppslighet” innebär en tvetydighet som är ett väsensdrag i det 
mänskliga livet. Allt det människan upplever och känner har alltid flera 
betydelser. Den mänskliga existensen är alltså mångfacetterad, och en av 
dess många facetter är sexualiteten. 

Eftersom kroppen är oupplösligt förknippad med vad människan är, 
blir människans kroppsliga uttryck, det vill säga den levda kroppens 
uttryck och handling, en hänvisning till henne själv, till hela hennes 
existens som samhörighet med något större.83 Som tidigare citerats visar 
en man i den första delstudien på detta: 

Inte alltid men ibland så finns det sådana tillfällen när det stämmer 
… // … jag åkte motorcykel och … // Det var en sådan här väg där 
träden möttes ovanför vägen och det var så vackert. Och det var 
inga andra fordon på den där vägen, det var bara en liten småväg. 
Och då får man en sådan där känsla, jag kommer ihåg det där 
fortfarande, det där tillfället. Då får man en sådan där känsla av att 
det inte kan bli bättre, det här är perfekt alltså. // … det känns som 
på våren när man bara insuper solskenet, det är samma när man är 
ute och åker motorcykel, man bara ser och upplever allting runt 
omkring, och känner … // Det kanske är en religiös känsla. Det är 

–––––––––
81 Uttrycket ”den subjektivt levda kroppen” innebär att människan betraktas som upplevande och 

erfarande. I den engelska översättningen används uttrycket ”the lived body” (Merleau-Ponty, 
1992/1962), vilket Bengtsson (1998) har översatt till ”den levda kroppen”. Dahlberg har både an-
vänt uttrycket ”the subjective body” och ”the lived body”. (Dahlberg, Drew och Nyström, 2001, s. 
49)  

82 I engelsk översättning skriver Merleau-Ponty: “I cannot understand the function of the living body 
except by enacting it myself, and except in so far as I am a body which rises towards the world”. 
(1992/1962, s 75) Även i fortsättningen citeras Merleau-Ponty oftast i engelsk översättning. 

83 Merleau-Ponty fastslår att ”den levda kroppens” uttryck hos människan har förutsättningar att sub-
limera hennes biologiska existens till en personlig och kulturell existens: ”The fusion of soul and 
body in the act, the sublimation of biological into personal existence, and of the natural into the cul-
tural world is made both possible and precarious by the temporal structure of our experience”. 
(1992/1962, s 84) Jmf också Sivonen (2000) som beskriver, att människobildens helhetsbegrepp 
inom vårdvetenskapen innebär att alla till livet hörande områden bör beaktas. 
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en känsla av frivillig ensamhet, av att vara ett med naturen, 
osårbarhet? Att man inte kan bli sårad, antar jag. 

Materia och mening går inte att dela upp, hävdar Merleau-Ponty. Det 
finns ett ömsesidigt beroende mellan omvärlden och oss själva. Den 
tvetydighet som människan alltid har i sin tillgång till världen och till 
livet kommer därför att ge uttryck i hennes subjektivt levda kropp. 
Kroppen känner vi både inifrån och utifrån, samtidigt som det, att vara en 
kroppslig varelse, alltid innebär att se världen ur ett visst perspektiv. 
Vänder vi oss om ser vi något nytt. De olika perspektiven är dessutom 
beroende av hur vi erfar vår kropp. Har vi exempelvis en lidande kropp, 
får vi en lidande tillgång till världen. På så sätt får vi alltså olika tillgång 
till världen genom kroppen. Detta i kombination med att människan är 
både subjekt och objekt i förhållande till sig själv, gör att vår existens 
grundläggande struktur är öppen och mångtydig. 

I den första delstudiens empiriska resultat framkom, att när männen får 
kroppskontakt med barn, väcker detta en diffus längtan hos dem, som de 
har svårt att identifiera. När sedan deras kroppar reagerar fysiskt på denna 
kontakt med barnen, blir därför även männen själva mycket splittrade i 
synen på vad som egentligen händer med deras kroppar och varför de 
reagerar som de gör. De förstår inte kroppens reaktion, men då de inte 
heller förstår sin egen längtan, blir följden av denna vilsenhet att det som 
deras kroppar erfar84 kommer att styra dessa mäns handlingar. Att erfara, 
säger Merleau-Ponty, är att handla i världen. Handlingen utförs med hjälp 
av kroppen, samtidigt som mening skapas i relationen mellan människor 
och till världen. Patienterna i den första delstudien relaterar till sina 
övergrepp, i alla fall när de ser på dessa situationer inifrån sig själva, som 
att de i stunden upplever en ömsesidig och stark gemenskap. Med 
Merleau-Pontys ord ingår de vid dessa tillfällen i världen. Deras längtan 
efter detta tar sig emellertid uttryck i sexuella handlingar. 

Merleau-Ponty betonar att det finns ett existenssammanhang hos 
människan där alla ”funktioner” hänger ihop85. Av det följer en förståelse 
av dessa patienter som innebär att deras sexualitet, som handlingar inte 
kan ses som fristående, utan måste relateras till resten av deras liv. Deras 
starka men ”förföriska” längtan är formad av deras svikenhet, 
tillsammans med återkommande kränkningar i barndomen, som en 

–––––––––
84 Som tidigare nämnts, i de kunskapsteoretiska ställningstagandena, beskrivs inom ramen för den 

fenomenologiska ansatsen hur människor ”erfar” något i världen. När Merleau-Ponty (1992/1962) 
talar om att kroppen erfar är det också viktigt att komma ihåg att han då talar om hur något 
framträder för den levda kroppen i människors livsvärld. Se vidare i de kunskapsteoretiska 
ställningstagandena. 

85 Även Heidegger (1993/1926) talar om ett meningssammanhang både inom människan själv 
(dasein) och mellan människor i medtillvaron. Enligt Heidegger har människors samexistens 
tydliga grunddrag av både inbördes gemenskap och den enskilde människans vara, som 
kännetecknas av att hon är ett frågande och förstående vara. Detta kan jämföras med Merleau-
Pontys (1992/1962) syn på människans mångtydiga och svårbestämbara existens. 



140

dimension av existensen. Tidigt tycks de ha fått en känsla av under-
lägsenhet, samtidigt som de ofta känt sig övergivna. Endast vid enstaka, 
och för gemene man överraskande och svårbegripliga tillfällen har de 
kunnat känna en tillhörighet, som gett dem en slags njutning. Exempelvis 
har en man tidigt upplevt samlagsövningar tillsammans med tioåriga 
kompisar som något njutningsfullt. En annan informant beskriver att 
samtidigt som vuxna män förgripit sig på honom har han fått se 
barnpornografi, som vid dessa tillfällen blivit något positivt för honom i 
kontrast till vad de vuxna männen gjorde. Han beskriver: 

Så har jag fortfarande bilderna kvar från att jag var hos 
pedofilerna, dom visade ju upp barnporrfilmer och nakna småtjejer 
i olika ställningar och dom har jag fortfarande kvar … idag i 
huve´t liksom så att jag kan se framför mig hur det såg ut och så … 
// Det kändes lustfyllt att se nakna småflickor på bild då … // … 
och jag menar det var ju över tjugo år sedan. 

Samtidigt visar sig existensens grundläggande tvetydighet i det att 
kroppen är både subjekt och objekt. I de ovan beskrivna situationerna blir 
den objektiva upplevelsen av kroppen som objekt dominerande för 
männen, vilket är det som upplevs som ett ”kroppens förräderi”. 
Patienterna i den första delstudien kan inte förstå sambandet mellan sin 
djupa längtan efter närhet och gemenskap och den tomhet som de oftast 
känner i vardagen. Saknaden av ”någonting” som skulle behöva tillföras 
deras liv ”här och nu” är dock påtaglig för dem, och när då deras kroppar 
tillsammans med barn reagerar med en sexuell lustupplevelse, kopplar de 
i sin förvillelse ihop detta med dåtida fragmentariska men positiva 
minnen av enstaka upplevelser, där de har känt en slags närhet och 
gemenskap. Dessa minnen är ofta knutna till barn och barndom. 
Patienternas kroppsliga uttryck och handlingar visar på så sätt hur vilsna 
och söndrade de är som människor. Här blir det tydligt hur vi, enligt 
Merleau-Ponty, är våra kroppar då vi genom att existera i kroppslig 
bemärkelse blir de människor vi är.  
Merleau-Ponty framhåller att det är genom sin levda erfarenhet som 
människan både lär känna sig själv och kan orientera sig i världen. Om 
människor däremot över en längre tid håller fast vid en av de 
ögonblickliga världar som de genomlevt, och gör den till formen för hela 
sitt liv, riskerar de att tappa sin orientering i världen. Istället för att leva 
här och nu går de till en tidigare nutid som inte kan bestämma sig för att 
bli ett förflutet. De minnen som därvid väcks öppnar den förlorade tiden. 
I denna situation kan människan misslyckas med att hålla stånd mot, eller 
kanske inte ens vill lämna det som återkallas, och då kan man, enligt 
Merleau-Ponty (1992/1962), få svårt att överblicka det förflutnas plats i 
helheten. Det minne som återupplivats blir istället det fragment som ”här 
och nu” förstoras till en struktur för helheten. På följande sätt beskriver 
Merleau-Ponty hur tidigare traumatiska upplevelser blir till existentiella 
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strukturer som bestämmer människans sätt att erfara och att vara till 
världen på:

Time in its passage does not carry away with it these impossible 
projects; it does not close up on traumatic experience; the subject 
remains open to the same impossible future, if not in his explicit 
thoughts, at any rate in his actual being. One present among all 
presents thus acquires an exceptional value; it displaces the others 
and deprives them of their value as authentic presents. // New per-
ceptions, new emotions even, replace the old ones, but this process 
of renewal touches only the content of our experience and not its 
structure. Impersonal time continues its course, but personal time 
is arrested. (Merleau-Ponty, 1992/1962, s 83) 

En av de intervjuade männen säger: 

När jag blev vuxen och träffade ett barn så ville jag vara på samma 
nivå som … så att vi kunde leka tillsammans i stort sett. // Det 
kändes någonstans som om vi var på samma nivå, för ett litet kort 
ögonblick kände jag mig som ett litet barn också, det var inte bara 
i samband med brottet utan det var tidigare också. När jag till 
exempel gick och handlade så kunde jag följa efter en liten flicka 
till affären och tills hon gick hem så kunde jag förfölja henne så att 
säga. // Nu vet jag att jag är vuxen och måste försöka vara så snäll 
och vänlig som möjligt. 

Lidandets temporala aspekter 

När patienterna i den första delstudien tillfredsställer sig sexuellt med 
hjälp av barn, ger det dem efteråt en stor tomhet istället för det menings-
sammanhang av helhet och samhörighet som de så intensivt längtar efter. 
Tomheten medför att de inte upplever sitt liv som fullvärdigt och helt. 
När den existentiella tomheten blir för stark kan de stänga av och gå in i 
en annan tid, en annan tidsdimension, där de istället blir levande och 
delaktiga i livet. De uttrycker bland annat att tid och rum stannar eller 
krymper i övergreppsögonblicket86.

Och jag uppfattar, under övergreppen som jag har utfört, att min 
uppfattning av tid, som i normala fall sträcker sig framåt och bakåt 
och jag tycker även åt sidorna. Jag jämför det, jag liknar det vid en 
skiva som är rätt stor i vanliga fall, men under det här, de här 
minuterna, dom här sekunderna som övergreppet pågår, så 
krymper den här skivan ner till en smal punkt, som en nålspets 

–––––––––
86 Weil (1987) berör också hur ett djupt lidande (affliction) kan lindras genom en upplevelse av att 

tiden står still och bara nuet existerar.  
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bara. Jag blir helt koncentrerad på den händelsen, ingen … det 
finns ingenting framför mig, inga obehag, det finns ingenting 
bakom som … som bekymmrar mig heller, utan jag är totalt 
koncentrerad på just den här händelsen. // … och i det ögonblicket 
så … så ja, jag har det ju bra om man säger så. 

Övergreppen var ju ett sorts rus, en verklighetsflykt. // Det är 
precis som nån stannar klockan, man lever i ett lyckorus. 

Det blir bara ett här och nu, allt annat försvinner, varför de i dessa 
ögonblick samtidigt är avstängda från världen. De själva kan även 
uttrycka det på följande sätt: 

När man gör det är man i en annan värld, man är inte i den här 
världen. Man avskärmar sig. 

Men de intervjuade männen uttrycker också att de är medvetna om vad de 
gör, att de inte är helt avstängda, för de kan komma tillbaka till världen 
vid vissa tillfällen: 

I det undermedvetna så visste jag ju att det var barn, annars skulle 
jag ju inte ha blivit så vansinnig på mig själv. // … och om barnen 
har gjort motstånd eller gråtit eller någonting så har jag avbrutit. 

Merleau-Ponty talar om att människan kan stänga av sig från världen. 
Men han betonar också att, precis som den sovande som aldrig sover 
totalt avstängd från världen, så har människan möjlighet att ”vakna”, 
eftersom det alltid finns något som kan dra henne tillbaka när hon har 
stängt av sig från världen. Människan har alltid en kroppslig förankring 
till världen, även om hon mentalt stänger av sig från världen. Både i 
citatet ovan, och i andra citat från dessa informanter, har just deras hörsel 
tillfälligt kunnat ”väcka” dem till liv och till en ”med-värld”. 

Dessa patienters problem ligger dock i att de faktiskt har en önskan om 
att vara avstängda, så att de kan begå sina övergrepp genom vilka de 
kortvarigt kan få tillgång till en upplevelse av mänsklig gemenskap. De 
känner sig levande och närvarande i övergreppsögonblicken på grund av 
att det är då de kan bejaka sin urlängtan87. Det är bara då de blir det här 
som de längtar efter. Då lever de sin existens och därför är det så svårt för 
dem att avstå. 

–––––––––
87 Enligt Bjerre (1982/1933) är drifternas urdrift samhörighet och denna urdrift kommer till uttryck i 

en längtan att höra samman med sitt ursprung. Bjerre skriver att samhörighet förutsätter stillhet, 
men en aktiv stillhet där människan söker kontakt med evighetens livsflöden. Sivonen & Kasén 
(2003) fastslår i en begreppsstudie att begreppet människa anknyter till att människan har en 
inneboende längtan efter gemenskap med andra människor. 
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Förvillelse i filosofisk belysning 

Som framgått ovan kan människans existens uttryckas med en längtan 
efter djup mänsklig gemenskap och närhet, av vilken sexualiteten är en 
dimension. För den första delstudiens informanter har dock deras sexuella 
behov blivit vilseledande även för dem själva. De lider av en förvillelse 
kring vad deras kroppar uttrycker och kan till och med uppleva att deras 
kropp förråder dem. När de får erektion tillsammans med barn kan de 
beskriva att deras egen kropp sviker dem och hindrar dem från att vara 
med i den mänskliga gemenskap som de så hett eftertraktar. 

Kan Merleau-Ponty (1992/1962) hjälpa oss med att förstå dessa 
patienters förvillelse? I den första delstudien framkommer flera exempel 
på hur männen i unga år har fått vara åskådare till eller delaktiga i 
skeenden, som sedan har påverkat deras egna drifter på ett sätt som aldrig 
kan bli accepterat inom samhället. Deras inre möjligheter, deras värld och 
deras känslor, är påverkade av den kultur som de vuxit upp i. Merleau-
Ponty beskriver att om barn råkar bli vittne till en sexuell scen kan de 
förstå den utan att ha någon erfarenhet av begäret och de kroppsliga 
attityder som uttrycker det. Den sexuella scenen kommer inte att vara mer 
än ett ovanligt och oroande skådespel för barnet. Den kommer inte att ha 
någon mening för ett barn, som ännu inte har nått den grad av köns-
mognad som gör detta beteende möjligt. Exemplet skulle till och med gå 
obemärkt förbi, påpekar Merleau-Ponty, om det inte mötte barnets inre 
möjligheter. I den empiriska studien berättar en patient: 

Ja, jag var så liten då. Det kändes väldigt underligt, det han gjorde 
mot mig då. Och väldigt underligt att ta hans penis i munnen och 
så. Det gjorde det verkligen. Men det kändes lustfyllt att se nakna 
småflickor på bild då. // Det var väl enda anledningen att jag på 
något sätt tyckte att jag kunde stå ut med det. // Nej det gick inte 
att få ihop faktiskt. // Det var väldigt förvirrande faktiskt. // Det var 
förnedrande att klä av sig inför en okänd vuxen man, ja, och ta 
hans penis i munnen. Liksom, när man är i den åldern så vet man 
att den har man för att kissa med då, och se´n ska man ta den i 
munnen. Det är väldigt äckligt. Och jag tyckte det var lika äckligt 
när han tog min penis i munnen då. 

Merleau-Ponty beskriver hur gesternas mening inte är given utan 
förstådd, det vill säga fångad genom en akt som inbegriper åskådaren. 
Hela svårigheten består därför i att skapa sig en korrekt föreställning om 
denna akt, vilket ett barn inte har förmåga till när det gäller en sexuell 
akt. Dessutom är kommunikation eller förståelse av gester ett resultat av 
en ömsesidighet mellan både mina och den andres intentioner och gester. 
Merleau-Ponty (1992/1962) skriver: 

The communication or comprehension of gestures comes about 
through the reciprocity of my intentions and the gestures of others, 
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of my gestures and intentions discernible in the conduct of other 
people. // The sense of the gestures is not given, but understood, 
that is, recaptured by an act on the spectator´s part. (s 185) 

Merleau-Ponty beskriver också att allting händer som om den enes 
intention skulle bebo den andres kropp eller tvärtom: 

It is as if the other person´s intention inhabited my body and mine 
his. The gesture which I witness outlines an intentional object. 
(1992/1962, s 185) 

När denna ömsesidighet inte finns, såsom i patientcitatet ovan, samtidigt 
som barnets kropp får erfara den vuxnes handlande, gör detta rimligtvis 
barnet förvirrat. Kraften i denna förvirring blir dessutom mycket stark, då 
den ju bebor barnets kropp88 när upplevelsen helt fyller honom. Att på 
detta sätt belysa och därigenom tydligare kunna se de kroppsligt levda 
erfarenheterna som dessa patienter upplevt, kan följaktligen även bli en 
väg att se på deras förvillelse och deras söndring. 

Det går inte att tänka sig den egna kroppen som bestående av olika 
kausala delar såsom syn, motorik eller sexualitet, utan, enligt Merleau-
Ponty, är alla dimensioner sammansmälta till en enhet, men på ett oklart 
och implicit sätt89. Människan får kunskap om sin kropp genom att 
uppleva den, det vill säga genom att ta på sig det drama som genom-
tränger den. Jag är alltså min kropp, och omvänt är min kropp som en 
preliminär skiss till mitt totala vara90.

Dessa patienters livslidande, och de kränkningar som de framför allt 
som barn har upplevt, har format det drama som deras kroppar sedan 
spelar upp. I detta drama har alltså även deras förvillelse sin plats. 

Dessa patienter förstår inte det sexuella som de flesta andra vuxna gör, 
utan det får tidigt en annan symbolisk betydelse för dem. Det kommer 
även in drag av hänsynslöshet hos dem i samband med övergreppen. 
Trots detta finns deras urlängtan kvar väldigt länge. Det finns en 
grundläggande längtan efter mänsklig gemenskap, men varken dessa 
informanter eller någon annan människa springer ju in i väggen hur 

–––––––––
88 Då människans kropp ständigt är med i upplevelserna av sig själv och människans värld, är den 

också med och utgör människans tillgång till världen. Detta gör, som Merleau-Ponty poängterar, att 
kroppen inte är placerad i tid och rum, utan bebor tid och rum. Kroppen är det som strukturerar vår 
erfarenhet av världen. Han skriver: ”Bodily experience forces us to acknowledge an imposition of 
meaning which is not the work of a universal constituting consciousness, a meaning which clings to 
certain contents. My body is that meaningful core which behaves like a general function, and which 
nevertheless exists, ...”. (1992/1962, s 147) 

89 För Merleau-Ponty (1992/1962) finns egentligen inga ”delar” alls, utan det gäller alltid helheten, 
som är den givna utgångspunkten för hans resonemang. I en empirisk avhandling blir det dock svårt 
med språket, om man inte ibland i text särskiljer ”delar” och ”helhet”.  

90 Merleau-Ponty skriver: ”Bodily existence which runs through me, yet does so independently of me, 
is only the barest raw material of a genuine presence in the world”. (1992/1962, s 165) 
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många gånger som helst, och till slut kan dessa patienter övergå till att 
acceptera en tillvaro där övergreppen ingår med den symbolik, som de 
innebär för dem. De accepterar ett slags ”ovaket” tillstånd i sitt liv, 
eftersom de har gett upp hoppet om den värld som de egentligen längtar 
till.

Begäret efter mänsklig gemenskap 

Männens gemenskap med andra präglas av mångskiftande förvillelser, 
vilka alltså har sin grund i en urlängtan efter genuin mänsklig gemenskap. 
Det finns en grundönskan hos dem att vara med i världen och att alltså 
inte vara avstängda. Männen har en urlängtan efter att höra samman, en 
längtan till den djupa mänskliga gemenskap. Men de tycks aldrig ha fått 
del av denna gemenskap av olika orsaker. Det kan bero på att de själva 
blivit utsatta för övergrepp eller levt med vuxna som inte har förmått ta in 
dem i en mänsklig gemenskap. De vet inte hur ”mönstret” i den 
mänskliga gemenskapen ser ut. De verkar inte ha ”lärt sig” detta under 
sin egen barndom, vilket de lider av. En informant uttrycker det på 
följande sätt: 

Jag har ju ett väldigt torftigt känsloliv själv. Det kan ju ha att göra 
med att jag inte har fått öva upp det på någonting. Jag har aldrig 
fått testa känslorna på någon. // Vi visade inte varandra våra 
känslor, varken positiva eller negativa känslor. Och jag har ju nu 
väldigt svårt att visa känslor, väldigt svårt att känna känslor. Och 
jag tänker på sådana här vargungar, eller hundvalpar eller 
någonting, kattungar som bråkar med varandra och de biter tills 
den ena skriker till, och så får de lära sig var gränserna går. Men 
jag har alltså … när det gäller min uppväxt så har jag inte fått lära 
mig var gränserna går när det gäller känslor. Jag har varit väldigt 
… ja … jag skadar inte någon sådär fysiskt, där vet jag var 
gränserna går, men känslomässigt så har jag svårt för det där. Jag 
har väldigt svårt för att känna mina egna känslor. Jag känner dem 
kanske men jag kan inte identifiera dem. 

Dessa män tycks alltså inte ha den levda erfarenheten av gemenskap att 
falla tillbaka på. De vill dock egentligen ha en gemenskap med andra 
vuxna människor, men varje gång de försöker så blir det fel. Slutligen lär 
de sig att det inte är någon idé att försöka, för de kan aldrig få del i det 
ändå. Detta ger förr eller senare en önskan om att dra sig tillbaka från 
relationer med andra vuxna människor. Männen vet inte ens riktigt hur de 
ska komma i kontakt med andra vuxna, och då söker de istället olika 
slags tillfälligt umgänge som på något vis kan fungera. 

Det är ju olika slags kretsar jag letat i då. // Jag tar tag i halmstrån 
här och där liksom hela tiden. 
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Urlängtan finns ju kvar, men får sitt uttryck i sexuella handlingar. Som 
det tidigare beskrevs så är sexualiteten för Merleau-Ponty en dimension 
av existensen, vilket innebär att också sexualiteten är en dimension av 
urlängtan, riktad mot andra människor. En informant uttrycker detta på 
följande sätt: 

Det sexuella utnyttjandet, det är verklighet, det är så verkligt det 
bara kan bli. 

Begäret efter mänsklig gemenskap kan bara tillfredsställas med barn, inte 
minst genom att leka med dem. I det första empiriska resultatet fram-
kommer lekens betydelse för dessa patienter. Hos barn ser de leklusten 
och upptäckarförmågan. De tycker att de känner igen sig själva i vissa 
situationer, både när de själva var barn och nu som ”vuxna” barn. Leken 
symboliserar livsglädje och trivsam samvaro. Lek är för dem både att 
vara tillsammans med barn och att göra saker tillsammans med barn. En 
informant beskriver detta på följande sätt: 

Man är upptagen med det man gör då. Man säger bara några få ord 
till varandra. Det är en känsla av samhörighet som finns mellan 
barnet och mig då. Att vi gör saker tillsammans och då behöver 
man inte säga så mycket. // Med barn då är det bara lek som gäller. 
// Med barn så handlar det om lek då, med vuxna handlar det om 
sakfrågor. 

Men plötsligt kan deras förvillelse, i form av en sexuell handling, tränga 
sig på i leken. Som tidigare nämndes, säger Merleau-Ponty, att kroppen 
är människans tillgång till världen, och en vilseledd erfarenhet i kroppen 
kan följaktligen också leda människans handlande. Merleau-Ponty 
betonar att människans kropp inte är i rummet, utan att den bebor 
rummet91. Att människans kropp bebor rummet betyder, enligt Merleau-
Ponty, att människan ständigt hör till rummet och till tiden, eftersom 
hennes kropp tar dem åt sig och omfattar dem. Människan som kroppslig 
existens är tyngd av sitt förflutna, av dåtid likväl som av framtida 
förväntningar. På det sättet blir kroppen ett uttrycksrum, i vilket 
människans alla rörelser även uttrycker hennes levda erfarenhet av tiden, 
där både dåtid och nutid ingår. Hos patienterna i den första delstudien 
uttrycker lek med barn något som de länge har saknat, men ändå någon 
gång upplevt i en dåtid. De upplever att de i ”nutid” i leken får kraft från 
barnen, vilket gör dem mer ”levande”. Merleau-Ponty uttrycker denna 
”frihet” på följande sätt: ”By taking up a present, I draw together and 
transform my past, altering its significance, freeing and detaching myself 
from it. But I do so only by commiting myself somewhere else”. 
(1992/1962, s 455) I leken kan männen uppleva en ömsesidighet i att 

–––––––––
91 Se fotnot 88, sid 144 
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närheten både ger dem själva och barnen så mycket. När männen ”leker”, 
ser de på omvärlden på ett annat sätt än när de inte ”leker”, för leken har 
en förmåga att helt uppsluka dem och samtidigt ge dem en känsla av lugn 
och välbehag. 

Genom att den mänskliga existensen är kroppslig finner vi oss 
utkastade i en värld med ett förflutet. Vår existens utgör en 
grundläggande gemenskap med världen, på samma gång som den är en 
öppning mot världen. Samtidigt som Merleau-Ponty ser kroppen som vår 
tillgång till världen, är den därför också det som kan stänga av oss från 
världen. Med dessa patienter innebär det, att samtidigt som de mår så bra 
i leken, kan det just bli deras kropp som förråder dem, och på det sättet 
stänger av dem från den mänskliga gemenskapen, när leken övergår till 
sexuella övergrepp. 

Kroppens intention för dessa män, i den stunden när lek med barn 
övergår i sexuella övergrepp, kommer att förverkliga deras egocentriska 
lust. Deras längtan till samhörighet med den djupa mänskliga 
gemenskapen hamnar alltså på villovägar även i leken, och kvar blir deras 
självupptagna lust till sexuell tillfredsställelse. En informant säger: 

Inom sig behåller man barnets mjuka kropp som jag känner emot 
mig. Barnets mjuka hud som jag känner mot mig. Hennes tyngd, 
allting som man känner mot sig själv. Man känner ju hennes stjärt 
när hon sitter i knät, det är den känslan man har kvar … och det 
blir så starkt, så det går inte att kämpa emot. 

I denna situation tar männens ”sexuella drama” över, varvid leken med 
barn, i och med männens förvillelse, på det sättet övergår till sexuella 
övergrepp. Men just genom att kroppen kan utestängas från människans 
enhet blir den också det som kan öppna upp för världen och åter sätta 
människan i relation till den. Alltså inte ens när kroppen är bortkopplad 
från existensens kretslopp, när människan i sin ensamhet går upp i 
upplevelsen av sin kropp, förskansar den sig helt och hållet bakom sig 
själv. Merleau-Ponty (1992/1962) skriver: 

Moreover, even when cut off from the circuit of existence, the 
body never quite falls back on to itself. Even if I become absorbed 
in the experience of my body and in the solitude of sensations, I do 
not suceed in abolishing all reference of my life to a world. (s 165) 

Det finns alltid en möjlighet för den ursprungliga längtanskraften att ta 
sig andra och mer tillåtna uttryck. När människan återigen fullt ut öppnar 
sig för världen, för andra eller det förflutna, när hon/han låter sig 
genomkorsas av samexistensen, då kan detta ”ovakna” tillstånd avbrytas. 
Detta medför också att kroppen på nytt får en betydelse utöver sig själv, 
det vill säga kommer att ingå i existensen. Kroppen symboliserar 
existensen då den förverkligar den eller utgör dess aktualitet, betonar 
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Merleau-Ponty. Denna möjlighet tycks dock inte alltid visa sig för de 
aktuella patienterna. 

Avslutning av den första delstudiens filosofiska belysning 

Utifrån ovanstående kan man se hur människors sätt att vara i förhållande 
till världen, men också i förhållande till tiden och till andra människor, 
kan projiceras i sexualiteten. Sexualiteten, och även en eventuellt störd 
sexualitet, kan ses som ett uttryck för människans grundläggande drama 
och visar oss det så att säga i förstorad skala. Merleau-Ponty (1992/1962) 
påstår att frågan är inte huruvida det mänskliga livet vilar på sexualiteten 
eller inte, utan snarare vad man menar med sexualitet. Han betonar att 
sexualiteten uttrycker existensen genom att förverkliga den. När det 
kroppsliga ger uttryck för den totala existensen, är det inte i form av 
något yttre som beledsagar existensen, utan existensen förverkligas i 
kroppen på denna existentiella nivå. Merleau-Ponty återkommer ständigt 
till att det ”sexuella dramat” inte reduceras till ett metafysiskt92 ”drama”, 
utan att sexualiteten är en dimension av människans existens och 
därigenom en essentiell dimension av hennes urlängtan, och kan inte 
”överskridas”. Dock kan den för dessa män ta sig uttryck i en längtan till 
övergreppsvärlden, vilket detta citat antyder: 

Jag känner väldigt starkt så att säga, det här med tvåsamhet, att 
man vill ha någon att krama om och när man inte får det så blir 
man frustrerad och så … 

Från männens sida behöver det dock inte alltid vara ett medvetet fattat 
beslut. Merleau-Ponty beskriver detta genom ett exempel på en 
patologisk oförmåga att kunna tala. Han säger att en oförmåga att kunna 
tala inte bara kännetecknar något, utan är just det som det betecknar, 
precis som den som vill somna inte kan bestämma sig för att sova, utan 
försöker vila och andas lugnt och så helt plötsligt kommer sömnen och 
”griper tag”. På samma sätt ”är” en människa sitt tillstånd när hon 
exempelvis inte kan tala. Tillståndet är inte ett resultat av en reflektion, 
det betecknar inte olika medvetandetillstånd, utan det är istället olika 
existentiella nivåer, d.v.s. man blir något och man är då verkligen det som 
man uttrycker. En informant uttrycker på följande sätt hur detta med hans 
lust till barn grep tag i honom: 

Det kom så plötsligt och det kom så tidigt och det var så färdigt 
när det kom. Det var liksom inte någon … det var ingen process 
som växte fram utan det var bara … // Det var naturligt från 

–––––––––
92 Metafysisk enligt Norstedts svenska synonym ordbok (1992) har synonymerna andlig, översinnlig 

och abstrakt. 
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början. Det … var inte … det var ingen tillvänjningsprocess utan 
…// Det klickade till bara, sedan var det helt naturligt. 

Övergreppssituationerna gör männen levande och delaktiga i en mänsklig 
gemenskap. De är i stunden övertygade om att inte heller barnen just då 
far illa. De uttrycker exempelvis att barnen ”förstår ju liksom inte att jag 
gjorde illa dem överhuvudtaget”. I deras förvillelse är övergreppet varken 
viljestyrt eller logiskt för dem, utan ”griper tag” i dem. Flera informanter 
uttrycker att i övergreppssituationen så tänker de inte heller. Att det inte 
är ett intellektuellt övervägande hos dem framkommer även när de män 
som själva har varit utsatta för övergrepp inte kan begripa hur de senare i 
sitt liv själva kan förgripa sig på barn. En man beskriver kraften i sitt 
övergrepp:

Det är som en drog ungefär, som en knarkare, dom har ju väldigt 
svårt att stå emot, speciellt om de har knarket runt omkring sig, det 
går ju bara inte. Det är helt omöjligt. // Det är som ett tvång här i 
skallen. // Det är svårt att säga vad man känner, det är ingenting 
som man tänker på i just det ögonblicket. 

Denna studies intervjuade män är det lätt att se som fullständigt 
förtappade. Deras övergrepp på oskyldiga barn är obegripliga och lätt att 
fördöma. Det är därför lätt att se dessa patienter som ”monster”, och 
deras beteende som ”icke-mänskligt”. Studien visar emellertid att deras 
urlängtan är något som de har gemensamt med andra människor, men att 
den hos dessa patienter tar sig ett katastrofalt uttryck. Informanterna ger 
också uttryck för situationer där deras gemenskap med barn tar sig 
uttryck som är acceptabla: 

Jag tänker på mina söner till exempel. Och även min dotter på den 
tiden vi bodde tillsammans, hur bra vi hade det. Och då tänker jag 
inte på det sexuella, jag har ju trots allt varit en bra pappa till dom, 
om man bortser från det [övergreppet]. Alla saker vi har gjort 
tillsammans, alla aktiviteter vi har varit på. // I början var jag ju 
helt inne på att jag utnyttjat min dotter sexuellt och var en dålig 
pappa, allting är bara dåligt, det finns ingenting bra. Men nu har 
man verkligen funderat och tänkt efter, och jag vet att mina söner 
vill ha kontakt med mig, dom tycker om mig. Då känner jag att då 
börjar jag tänka efter, vad är det som har hänt, vad har vi gjort i 
vårt liv tillsammans. Jag räknar upp inom mig själv att det och det 
har vi gjort, och så och så har jag gjort och har liksom varit med 
dem på gymnastik, simning, jag har varit simlärare och 
gymnastiklärare åt dem. Speciellt den äldsta grabben när han var 
liten så åkte jag med honom till sjukhus för hans allergier och åkt 
med honom överallt och vi har gjort mycket saker tillsammans. 
Alla de positiva sidorna tar man fram. Även min dotter, hon har 
glasögon, och jag har tagit med henne på olika instanser, och så 
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har vi gjort väldigt mycket saker tillsammans, roliga saker. // Jag 
har fått brev från mina söner och de skriver att de saknar mig och 
så. Det är mycket där det börjar komma, att man tänker efter att de 
saknar mig på grund av att de tycker om mig, och varför gör de 
det. Jo för att vi har varit tillsammans och gjort mycket saker 
tillsammans, de tycker att jag är en bra pappa förmodligen. // Det 
är liksom mina egna innersta tankar liksom. 

Även andra informanter kan uttrycka liknande handlingar: 

Jag har hjälpt dem med läxor och nattat dem och läst för dem, haft 
dem med på jobbet ständigt när det inte har varit någon 
barnpassning. Ja, allt sånt där. 

Jag tror aldrig, tror jag inte i alla fall, jag tror aldrig att jag har kört 
över barn utan jag har alltid respekterat deras viljor och åsikter. // 
Jag försökte att så långt det går, det beror ju på vilken ålder det är 
på barnen, jag försökte resonera med dem, liksom lyssna på deras 
tankar och åsikter och viljor. 

Jag har sett på TV-program tillsammans med dom, byggt pussel, 
byggt med lego, leksaker, allt möjligt då, ute och lekt i lekparken, 
gungat, varit ute och cyklat med dom, ja allt möjligt såna saker då. 
// Jag tror att sett ur barnens synpunkt, de tycker väldigt bra om det 
faktiskt, dom tycker om det helt enkelt. 

Merleau-Ponty menar att det finns möjligheter för alla människor. Han 
talar om existensens rörelse mot andra, mot framtiden, mot världen, hur 
den kan börja om likt en vårflod. Den ”sjuke” återfår sitt ursprungliga 
tillstånd, inte genom en intellektuell ansträngning eller ett abstrakt beslut 
hos viljan, utan genom en förvandling där hela hans kropp samlar sig, 
genom en verklig gest, precis som när vi söker och finner ett bortglömt 
namn. 

Kan denna filosofiska belysning av patienternas förvillelse på något 
sätt även bidra till förverkligandet av vårdandets möjligheter? 

Var finns i så fall möjligheterna att stödja den förvandling som krävs 
för att patienterna ska kunna komma ur sitt avstängda, vilsna och 
söndrade tillstånd? 

Innan jag går vidare med reflektioner kring dessa frågor, vilket sker i 
nästa avsnitt och även i den sammanfattande diskussionen, ska dock den 
empiriska analysen av vårdandet belysas filosofiskt. 

Vårdandet i filosofisk belysning 
I den andra empiriska delstudien som belyser vårdandet av patienter som 
sexuellt förgripit sig på barn, framträder vårdarnas vilsenhet och den 
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starka påverkan som denna vilsenhet har på hela deras vårdande existens. 
Vårdarnas mänskliga identitet och framför allt deras yrkesidentitet 
påverkas, varför vården av dessa ovan nämnda patienter utmanar 
vårdarna. De blir kluvna mellan det vårdande som de tror på och sin egen 
utsatthet vid detta vårdande. Den existentiella problematik, som 
därigenom uppstår kring vårdandet av dessa patienter, hänger ihop med 
den utmaning som vårdare ställs inför när det gäller att lindra patienternas 
lidande, det vill säga att väcka till liv männens allt som oftast 
fastcementerade längtan och hjälpa dem att styra denna längtan i en 
accepterad riktning, samtidigt som de själva måste upprätthålla kontakten 
med sin egen längtan efter ett genuint vårdande. Detta motiverar en 
filosofisk belysning av de aspekter av vårdandet som har möjlighet att 
lindra lidandet för patienter som begått sexuella övergrepp mot barn. De 
innebörder från den empiriska studien med vårdarna som kommer att 
belysas är modet, tilliten, hoppet och klarsynen. I samband med detta 
kommer även aspekter av patienternas förvillelse att belysas i syfte att se 
vårdarnas kamp i vårdandet av de aktuella patienterna. 

Filosofen Milton Mayeroff (1971) talar om vårdandet ur ett 
allmänmänskligt perspektiv. Dels beskriver han vårdande93 som fenomen 
och dels utvecklar han hur vårdande kan bygga upp och ge mening åt en 
människas hela liv. De teman som speciellt kommer att belysas är 
filosofen Mayeroffs begrepp att vara ”in place” eller ”out of place”, 
betydelsen av människans självkännedom och hennes risk för söndring. 
Inom dessa teman kommer också innebördselementen mod, tillit, hopp 
och klarsyn att belysas. 

Att som människa vara ”in place” eller ”out of place” 

Vårdandet ska i sin helhet leda till att människan finner sin plats i 
världen, att hon med Mayeroffs ord kommer på rätt plats (”in place”). 
Mayeroff menar också att det alltid i någon mening sker en ömsesidig 
växt när människan vårdar94. I den andra empiriska studien syns det att 
vårdare ser och förstår vad detta innebär: 

… att någonstans måste man ha ett kall ändå och jag tror att det är 
det som finns. (F: Och vad betyder ett kall för dig?) För mig 
betyder det glädje att känna att han [patienten] är på väg 
någonstans framåt. Jag mår bra och jag gläds över hans framsteg. 
Att som medmänniska kunna finnas och stötta honom när det blir 
uppförsbacke och finnas vid hans sida på något sätt och framför 
allt, det är klart att jag gör det här mycket för min egen skull. Jag 
blir glad när jag lyckas och bekräftar mig själv på jobbet och gör 
något vettigt på jobbet. 

–––––––––
93 I engelsk originaltext används begreppet ”caring”. 
94 Mayeroff skriver: ”In caring for the other, in helping it grow, I actualize myself”. (1971, s 40) 
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Vårdande såsom ”caring” möter människans upplevelse av att vara som 
en vindflöjel på öppet hav eller att ändlöst söka sin plats i världen, vilket 
Mayeroff kallar för att vara ”out of place”. Genom vårdande får 
människan istället en möjlighet att känna sig hemma i sig själv och med 
andra, att känna sig hel. 

Informanterna i den första empiriska delstudien är alla ”out of place”. 
De saknar en fast grund, varför de blir som vindflöjlar och har därigenom 
svårt att komma till verklig harmoni och helhet. Mayeroff (1971) belyser 
detta:

... the man who continually seeks the meaning of his life, who is 
confused about what is or would be relevant for his growth and is 
therefore unsure who he is, lives in a world that does not quite 
make sense. (s 91) 

Som en följd av den vilsna tillvaron anpassar sig de aktuella patienterna 
passivt till en syn på verkligheten, som medför att de måste släppa taget 
om vissa av sina egna väsentliga värden. En man uttrycker sin situation 
på följande sätt: 

Jag ser ju en farlig förlängning på mitt sätt att fungera liksom, att 
jag ser mig själv som att jag fungerar känslomässigt annorlunda än 
andra människor. Det kan ju bli så att man totalt avskärmar sig 
från andra människor känslomässigt till slut, att man … det blir … 
att det står en mur där emellan. Och då skulle i princip nästan vilka 
handlingar som helst kunna ske, liksom.95

Mayeroff (1971)96 belyser svårigheterna när en människa känner sig 
utanför den mänskliga gemenskapen och dessutom är obegriplig även 
inför sig själv. Mayeroff visar med nedanstående citat tydligt hur svårt 
det är för en splittrad människa att komma igång med sin växt mot en 
helare människa. 

When life is felt to be made up of unrelated fragments, there can 
be no appreciation of growing and maturing, and of working out or 
through something. (s 99) 

–––––––––
95 Jmf det tidigare resonemanget kring männens kvästa urlängtan och deras ”ovakna” tillstånd som 

följer med det. 
96 Mayeroff skriver: ”... the disquiet that comes with not quite fitting in anywhere and with continued 

and sometimes desperate attempts to find our place. // ... the unintelligibility I feel when I am out of 
touch with myself, am unresponsive to myself and my primary needs, and am unable to learn sig-
nificantly from my past”. (1971, s 91-92) 
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Det är i ett sådant läge lätt att bli kvar i en vilsenhet, att vara “out of 
place”. Denna situation inbegriper, enligt Mayeroff, att människan 
försöker förmå ”världen” att anpassa sig efter hennes/hans vilja. De 
aktuella patienterna kan beskriva hur de bara tänker på sig själva och 
”sina egna drifter” när de begår övergreppen. De har inga tankar på vare 
sig barnen, eller som de uttrycker ”samhället eller någonting”. 

Att vara ”out of place” minskar följaktligen möjligheterna till växt. 
Mayeroffs uppmaning i detta läge är att man som vårdare trots detta 
uthålligt måste leta efter den andres behov och potential för att växa. 
Vårdandet, ”caring”, måste alltid vägledas av den andres riktning i 
växandet, och aldrig utgå ifrån vårdarens behov, poängterar Mayeroff. 
Även detta vet vårdarna i stunder av klarsyn. De kan beskriva vikten av 
att bemöta sina patienter värdigt. Följande citat belyser risken när detta 
inte görs, utan andra behov hos vårdare istället tar över: 

Man kan tappa bort människovärdet. Man kan få för sig att man 
ska uppfostra vuxna människor och så och det går inte. Det är helt 
fel.

Männen i den första delstudien kan bekräfta: 

Kommer tjugoåringar och säger åt mig vad jag ska göra liksom, 
det är djävligt jobbigt å lyda alltså deras nycker, för här inne finns 
inga skrivna regler. Man känner att man måste liksom, men man 
mår illa inombords. 

Mayeroff fastslår att begreppet att vara ”in place” inte innebär att det 
finns en särskild plats som väntar på en, efter det att man varit ”out of 
place”. Att vara ”in place” inbegriper inte en plats dit man bör återvända 
efter det att man har förirrat sig ifrån något, utan det betyder att känna sig 
hel genom att något fundamentalt nytt har tagit plats i ens liv genom eget 
ansvarstagande. 

Om självkännedom och dess vårdande betydelse 

Mayeroff (1971) jämför vårdare och deras lyhördhet i vårdandet med hur 
musiker måste vara lyhörda inför sig själva och musikens uttryck när de 
skapar musik: 

By following the growth of the other, I am more responsive to my-
self, just as the musician is more in touch with himself when he is 
absorbed in the needs of the music (s 10). 

En dylik lyhördhet hos vårdare kräver både självkännedom och 
hängivenhet. Mayeroff betonar att vårdare visar hängivenhet både genom 
att vara närvarande i nuet och genom att envist välja att kämpa, och att 
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vara kvar hos den andre, även under svåra förhållanden. Men Mayeroff är 
också tydlig med att när vårdandet är genuint upplevs det aldrig som 
något påtvingat, utan såsom en förbindelse som härleds ifrån 
hängivenheten. Bedömningen av vad som bör och vill göras utgår alltid, 
när vårdandet är genuint, ifrån kunskap om den andre, vilket således även 
inbegriper en inblick i patientens lidande. Samtidigt måste vårdaren 
känna till sina egna behov, styrkor och begränsningar, och ha kännedom 
om sitt eget lidande och sina egna gränser. Mayeroff betonar att enbart 
goda avsikter inte garanterar ett gott vårdande, utan vårdandet måste 
baseras på både självkännedom och kunskaper. 

I delstudie två framkommer att vårdarna brottas med sin rädsla för att 
blanda ihop sitt eget sätt att förhålla sig till livet med männens sätt att se 
på livet. Vårdarnas självkännedom utmanas vid dessa tillfällen av 
patienterna. Vårdare uttalar att patienterna och deras brott ter sig både 
obegripliga och skrämmande för dem97. De känner sig maktlösa, utsatta 
och sårbara, och detta kan i sin tur väcka deras vrede. De gånger de 
dessutom upplever att männen är samvetslösa och oärliga kan vreden helt 
hindra vårdandet. Här kan vi emellertid få hjälp av Mayeroffs reflektioner 
kring ärlighet. Mayeroff menar att ärlighet i vårdandet innebär att se den 
andre som han/hon är, och inte som man själv skulle vilja att personen 
var eller borde vara. Om vårdaren ska kunna hjälpa den andre att växa, 
måste ansvar tas för att se den människans möjligheter98, och för att detta 
ska vara möjligt måste vårdaren även vara ärlig mot sig själv99. Detta 
kräver dock att vårdaren ständigt utmanar sin självkännedom genom att 
aktivt konfrontera sina egna fördomar. En vårdare belyser detta: 

Ärlighet inför den andre [mannen], att oavsett vad jag tycker om 
honom, så måste jag erkänna att han har vissa kvalitéer. 

Vårdare behöver alltså vara medvetna om vad de gör. Att bemöta 
patienten på ett ovärdigt sätt, exempelvis genom att misstro det patienten 
säger eller gör, hindrar vårdandet. En vårdande aktivitet som istället har 
möjlighet att hjälpa den andre att växa, förutsätter, enligt Mayeroff, att 
vårdarens handlande och känslan för detta handlande är i överens-
stämmelse. Det vårdarna säger måste de också mena, annars blir det inget 
vårdande. Detta gör, enligt Mayeroff (1971), anspråk på öppenhet hos 
vårdaren, inte bara mot den andre utan även mot sig själv100.

–––––––––
97 En vårdare har uttryckt detta på följande sätt: ”Jag fattar inte en bråkdel av hur en människa 

fungerar när det blir så här [att man begår sexuella övergrepp]”. 
98 Mayeroff (1971) kallar dessa möjligheter för ”changing needs”. 
99 Mayeroff skriver: “[If to be honest] I must see what I am doing and whether what I am doing helps 

or hinders the growth of the other “. (1971, s 25) 
100 På följande sätt belyser Mayeroff detta: “To be ´present for´ the other, so that the other can be pre-

sent for me, I must be open to the other. // There must not be a significant gap between how I act 
and what I really feel”. (1971, s 26) 
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Vårdandet av patienter som sexuellt förgripit sig på barn tycks 
följaktligen fordra en god självkännedom av vårdarna. Då vårdarnas 
självkännedom både inverkar på deras förutsättningar att vara närvarande 
”här och nu” och till att kunna ha tillit och hopp i vårdandet, följer nedan 
en utförligare belysning av självkännedomen såsom Mayeroff beskriver 
den.

Självkännedomens betydelse för närvaron i vårdandet 
Ett genuint vårdande, enligt Mayeroff, kräver närvaro ”här och nu”. I 
närvaron är emellertid alltid ”dåtid” och ”framtid” på något sätt med101.
Dåtiden hjälper oss att avgöra vilka tidigare insikter som är tillämpliga 
för det närvarande, och framtiden kan stå för vilka möjligheter som är 
realistiska och betydelsefulla för det närvarande. Det förgångna och 
framtiden påverkar följaktligen skeendet i nuet, men Mayeroff betonar att 
nutiden absolut måste tas seriöst för sin egen skull, annars kan man inte 
vårda.
Patienterna i den första empiriska studien har svårt att leva ”här och nu”. 
När de stänger av den ”yttre världen” går de in i en ”annan” tid102 där de 
kan bejaka sin urlängtan. Både söndringen hos de aktuella patienterna och 
deras bristande förmåga att överblicka sitt förflutna, gör det svårare med 
en närvaro i stunden. Merleau-Ponty (1992/1962) har hjälpt oss med att 
få en preliminär förståelse för hur dessa patienters minne kan återupplivas 
utifrån fragment av en dåtid som borde ha lämnats, men som hos dem 
istället kan skapa tvångstankar och på det sättet vilseleda dem från deras 
nuvarande situation, och göra dem än mindre förankrade ”här och nu”. 
Om vårdare trots dessa försvårande omständigheter ska lyckas vårda 
utifrån ”caring”, fordras stort tålamod av dem. Mayeroff ser tålamod 
såsom ett slags delande med den andre, där det ingår att både vara 
närvarande och att kunna ge tid och utrymme. Att i tålmodig närvaro 
lyssna ger den andre utrymme att tänka och känna. 

Att långsamt och noggrant ta del av hur den andre erfar sin livsvärld 
bekräftar både den andre och mig själv, påpekar Mayeroff, samtidigt som 
han betonar att detta förutsätter en vilja att varken se ned på eller 
idealisera den andre. Hållningen innebär istället att se på den andre som 
mänskligt jämställd. Mayeroff (1971) framhåller att genom att vara 
tålmodig utökar man den andres livsutrymme och med otålighet minskar 

–––––––––
101 Jmf Merleau-Ponty (1992/1962) i den filosofiska belysningen av lidandet hos patienter som 

sexuellt förgripit sig på barn. 
102 Som tidigare visats uttrycker en patient det på följande sätt: ”Det var som om jag levde i två 

sorters tid samtidigt, en normaltid och en övergreppstid … den här normala tiden den rullade på 
hela tiden …// Jag kan inte redogöra för vad jag gjorde varje dag så där, normala … det rullade bara 
på, men däremot kan jag redogöra ganska exakt för vad som hände under ett övergrepp … det har 
fastnat i minnet, då var hela [suckar djupt] uppfattningsapparaten påkopplad, men det är som två 
olika sorters tid. Och se´n när jag har begått ett övergrepp, så försvinner det där och då kan jag inte 
redogöra för vad som hände efteråt, hur jag tog mig hem och vad jag gjorde se´n och sånt där. Det 
kommer jag inte ihåg. Det ingår i den andra tiden”. 
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man det. Tålamod uttrycker respekten för den andres växt, och att vara 
tålmodig i vårdandet är att tro på den andres växt, menar Mayeroff. Detta 
kräver emellertid att vårdaren förutom självkännedom även har tålamod 
med sig själv. Många vårdare vet detta, vilket syns i följande citat: 

(F: Om man till exempel skulle hypotetiskt tänka att man valde ut 
människor som orkade vårda pedofiler hur skulle de skötarna se 
ut?) De ska ha ett oerhört tålamod. (F: Tålamod med vad?) 
Tålamod med sig själv och jobbet … 

I en vårdande och tålmodig närvaro ingår även ödmjukhet. Mayeroff 
betonar att i ett ödmjukt vårdande innefattas viljan att lära av den som ska 
vårdas. En vårdare har alltid något att lära av varje ny situation och varje 
nytt samtal, påpekar Mayeroff103. Även en vårdare uttrycker detta: 

De flesta människor är gåtor för mig, faktiskt. Det är … du kan 
aldrig lära känna en människa till hundra procent, det existerar 
inte. Det är omöjligt. (F: De är gåtor, men ändå har du nästan hela 
ditt liv jobbat med människor?) Ja. Just det. (F: Och vad är det som 
har drivit dig?) Att försöka förstå. Man är aldrig färdig tror jag. 

Det är rimligt att anta att vårdare med god självkännedom har goda 
förutsättningar att utveckla erforderligt tålamod till närvaro med sina 
patienter.

Självkännedomens betydelse för tilliten i vårdandet 
Tillit med hjälp av självkännedom och erfarenhet om mänskliga villkor, 
betonar Mayeroff (1971), behövs för att lyckas med ”caring”: 

But only the man who trusts himself to grow, who is not trying to 
force himself to be something he thinks he is supposed to be, will 
be able to trust another person to grow. (s 28) 

En förutsättning, för att vårda de aktuella männen, är att vårdare vågar 
möta dem i samtal. Patienterna kan peka på hur de ser på en vårdare som 
de tillitsfullt kan samtala med, och så här svarar en av de intervjuade 
patienterna på frågan om hur man skall vara som vårdare för att en patient 
ska få förtroende. 

Öppen. Ganska ohämmad om man kan säga det så, kan skoja till 
och fräsa ifrån om det så behövs, men liksom det här 
öppenhjärtliga, glada sättet och som också kan sätta sig ner i en 
hörna och prata allvar. 

–––––––––
103 Mayeroff skriver: “An attitude of not having anything further to learn is incompatible with car-

ing”. (1971, s 30) 
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Även vårdare vet detta och kan uttrycka: 

De [männen] känner att man bryr sig och inte har något hat i 
samtalet. Att det är ett ärligt samtal. // Jag tror att de känner om jag 
ljuger eller att jag ska försköna vad jag egentligen tycker på något 
vänster … // Att de genomskådar mig på något vis. 

Att vara öppen för den här personen … // alltid hålla stolen öppen 
på något sätt. På det sättet lyckas jag ta mot det här. // Att man är 
beredd att höra förklaringar utan att rusa i taket eller börja skälla ut 
dem eller någonting. // … man måste bestämma sig för någonting. 
Om man är där för att straffa eller för att hjälpa. 

För att kunna vårda utifrån ”caring” behövs genuin kunskap om den som 
skall vårdas. Mayeroff menar att det behövs tillit för att kunna skaffa sig 
denna kunskap, vilken förutsätter förmåga att se den andres annanhet104.

Kunskap om sin patient kan vårdaren bland annat få genom samtal, 
men att i ”vårdande syfte” ställa frågor till män, som sexuellt förgripit sig 
på barn, när man egentligen inte vill höra svaret, är en omöjlighet. Detta 
medger också vårdare, även om de gör det i tredje person: 

Jag vet inte, dom [andra vårdare] har svårt att ställa frågorna tror 
jag, dom är inte säkra på sig själva tror jag. // Det brister nog hos 
oss skötare som inte tar upp det [brottet] mer än vad vi gör. // Man 
blir rädd att gå i sådana diskussioner. 

Självkännedomens betydelse för hoppet i vårdandet 
Även förmågan att inge hopp hör ihop med vårdares självkännedom. 
Hopp är inte ett uttryck för otillräcklighet i nuet och en önskan om något 
mera i framtiden, utan det är istället möjligheterna i nuet som medför 
upplevelse av hopp, ”the hope that accompanies the coming of spring”, 
som Mayeroff (1971, s 32) uttrycker det. Vårdare vet detta, det visar 
följande citat: 

Oavsett vad en människa har gjort, det finns inte bara pedofiler, 
det finns mördare, det finns människor som har gjort hemska 
saker. Man måste försöka se människan. Det är här och nu vi möts. 
Det de har gjort det ser jag inte nu, jag ser ju en människa. Och om 
jag ska förstå hur den människan har hamnat i sin sits där hon är 
nu, då måste jag kunna sitta och prata och ställa frågor och lyssna 
på svaren. Det är så jag ser det. Det spelar ingen roll, en människa 

–––––––––
104 Jmf Gadamer (1997/1960). 
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för mig … det är min livsfilosofi, en människa förblir en människa 
under alla omständigheter. 

Detta slags hopp har alltså inget att göra med att det närvarande skulle 
vara otillräckligt i jämförelse med det som det skulle kunna bli, utan det 
är istället ett uttryck för det närvarandes fullhet och överflöd genom dess 
myller av möjligheter. På det sättet blir inte hoppet ett passivt väntande 
på något som ska komma utifrån. Hoppet är inte heller bara för den andre, 
utan det inkluderar även ett hopp hos vårdaren om att kunna bistå den 
andres växt genom vårdandet. En vårdare visar på detta: 

(F: Och vem ska ha framtidstro?) Ja, de som är vårdande … (F: 
Vårdare?) Ja, vårdare. Man måste ha hopp eller tro på människor. 
(F: Ja. Och vad hjälper det dig i den situationen när du pratar med 
patienten?) Att båda sitter i en samtid som är öppen. Att båda har 
möjlighet att påverka det som är framför liksom, det som kommer. 

För att våga gå in i det okända, och samtidigt också vårda med tillit, krävs 
mod, enligt filosofen Mayeroff. I citatet ovan syns hur vårdarens mod blir 
en viktig aspekt av det hopp han uttrycker för framtiden. När mod, tillit 
och hopp utmärker vårdandet är vårdarna klarsynta och förmögna att se 
och möta männens längtan och ledsaga den i en ursprunglig och tillåten 
riktning. Rädsla och vrede är däremot oförenliga med mod. Dessa känslor 
torkar istället ut livskraften, både hos patient och vårdare, skriver 
Mayeroff. Kontrasten till hopp är förtvivlan och maktlöshet, medan vid 
verkligt vårdande andra krafter kommer till såsom ärlighet, hängivenhet, 
öppenhet, ansvar, mod och tillit. Om dessa känslor tillsammans kan skapa 
en positiv rörelse, växer både den som vårdar och den som vårdas, menar 
Mayeroff. 

Avslutning på den filosofiska belysningen 

Ett vårdande utifrån Mayeroffs idé om ”caring” skulle kunna bejakas av 
de aktuella patienterna, som något som har förmåga att lindra deras 
lidande. I stunder av klarsyn, där självkännedom bör ingå, förmår också 
vårdare bekräfta dessa patienters lidande. Klarsynen framstod som det 
innebördselement i vårdarnas vårdande livsvärld som hade främst 
potential att lindra lidande. Mayeroff beskriver en vårdande klarsyn på 
följande sätt: 

In basic certainty we discover also the clarity that results from the 
elimination of much clutter. // Much that is incompatible and ir-
relevant to my caring is eliminated, and I achieve a fundamental 
clarity as to who I am and what I am about. This is the kind of 
clarity, for example, that comes with ceasing to be preoccupied 
with matters of status and becoming absorbed instead in matters I 
find genuinely interesting … ( s 86, författarens kursivering) 
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De aktuella patienterna kan också uttrycka hur de erfar ”klarsynta” 
vårdare:

Dom lyssnar och dom engagerar sig också, dom kan säga vad dom
tycker och tänker och det liksom … det uppskattar jag jävligt bra. 
// Personal som kan säga rakt i ansiktet att jag hatar vad du har 
gjort, men jag kan prata med dig ändå, då blir det på ett helt annat 
sätt än att inte bli tilltalad, att ingen bryr sig. Då har de [vårdare] 
tagit ansvar tycker jag. 

Mayeroff är tuff i sina krav på vad som kan kallas för vårdande. Om 
vårdaren inte i grunden ser den andre som något värdefullt i sig själv, 
oavsett vad han har gjort, då kan det som vårdaren gör inte kallas för att 
vårda, betonar han. Det måste finnas en önskan om att vårda just denna 
speciella ”andra” för att vårdandet skall kunna bli genuint. Mayeroff 
uttrycker att ”caring” kräver fallenhet och anlag (aptitudes) förutom 
specialträning105.

När vårdare på det sättet lyckas tackla svåra vårdsituationer känne-
tecknas vårdandet av självkännedom, ödmjukhet, mod, ärlighet och 
respekt. Samtidigt betonar Mayeroff livsvärldens betydelse för detta 
vårdande106. Livsvärlden som grund för vårdandet underlättar för 
vårdaren att se den andre som en unik människa, och även att som 
vårdare kunna särskilja sina egna upplevelser från patientens107.
Allt som oftast är dock vårdare oklara över hur de ska kunna se detta. Om 
kunskap saknas, både i form av självkännedom och i hur man kan nå 
patienter i deras livsvärld, så blir vårdandet utmanande. Det blir inte lätt 
att skapa en upplevelse hos patienten där han/hon, med Mayeroffs (1971) 
ord, erfar: 

I realize that he wants to see me as I am, not in order to pass judg-
ment on me, but to help me. // I can open myself up for him, let 

–––––––––
105 “Caring for a mentally ill person requires uncommon sensitivity in interpersonal relations as well 

as specialized training”. (Mayeroff, 1971, s 43) 
106 “To care for another person, I must be able to understand him and his world as if I were inside it. I 

must be able to see, as it were, with his eyes what his world is like to him and how he sees himself. 
Instead of merely looking at him in a detached way from outside, as if he were a specimen, I must 
be able to be with him in his world, ”going” into his world in order to sense from ´inside´ what life 
is like for him, what he is striving to be, and what he requires to grow”. (Mayeroff, 1971, s 53-54, 
författarens kursivering) 

107 “In being with the other, I do not lose myself. I retain my own identity and am aware of my own 
reactions to him and his world. Seeing his world as it appears to him does not mean having his re-
actions to it, and thus I am able to help him in his world; something he is unable to do for himself. I 
do not have to be perplexed, for instance, to realize that he is perplexed, but because I ´feel´ his 
perplexity from the inside, I may be in a position to help him out of it. Such understanding is open 
to scrutiny and checking, and is a matter of my continuing development through new experiences 
and information”. (Mayeroff, 1971, s 54) 
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him get close to me, and thereby make it easier for him to help me. 
Realizing that he is with me helps me to see myself and my world 
more truly. (s 55) 

Men det är just en sådan gemenskap med en vårdare som de aktuella 
patienterna är i behov av, trots att det inte är lätt för vårdare att erbjuda 
den gemenskapen. Som Merleau-Ponty (1992/1962) hjälpte oss att se är 
det inte heller lätt för de aktuella patienterna att låta sig genomkorsas av 
samexistensen, så att deras ”ovakna” tillstånd får möjlighet att avbrytas. 

Den existentiella problematiken och existensfilosofin beskriver 
människors villkor och den mänskliga gemenskapen, och härtill har både 
Merleau-Ponty och Mayeroff bidragit med att lysa upp förståelsens 
möjligheter, genom att de ger en grogrund för hur dessa män skulle kunna 
få hjälp. Det har visat sig, att det med stöd av dessa filosofer finns en 
möjlighet att börja närma sig en preliminär förståelse av de aktuella 
patienternas existentiella lidande. Man behöver kanske inte förstå allt för 
att vårda, men denna forskning visar att just det mänskligt existentiella 
behöver förstås. Dessa män är trots allt inte av ”en annan sort” än övriga 
människor. De har begått brott som är svåra att förstå sig på, men de är 
inga monster eller patologiskt ondsinta människor, vilket denna men även 
annan forskning visar108. Dessa män är givetvis annorlunda, de har blivit 
skadade i den människoblivande processen, men det är ingen 
avgrundsdjup skillnad mellan dem och ”oss andra”, trots att ”vi” helst vill 
se ”dem” just som gränslöst olika oss själva. 

Var kan då möjligheterna skönjas för dessa patienter att låta sig 
genomkorsas av samexistensen och påbörja sin mognadsprocess mot 
enheten människa? 

Patienterna kan uttrycka ett outhärdligt lidande när de känner av sin 
söndring och när de på grund av ”brister” i sin mognadsprocess inte fullt 
ut vet vad det är att vara människa. Männen kan uttrycka en plågsam 
kluvenhet och frågar sig: Hur gör man när man är människa? De förstår 
inte själva hur de fungerar. De kan oftast inte heller själva se att de har 
några personlighetsstörningar, trots att de kan uttrycka att de upplever 
”nå´n sorts delning, för jag kunde ju byta beteende och personlighet strax 
före övergreppen”. De känner sig ofta förvirrade, osäkra och rotlösa109.
De frågar sig om det är ”någonting med tillvaron som har åstadkommit 
det här”, för ”jag kan ju inte vara född sådan”. Ett problem för dessa 
patienter är att de ses som ”ytnormala”110 samtidigt som de inte själva vet 
vad det är att vara en ”normal” människa. En patient funderar: 

–––––––––
108 Jmf Tidefors Andersson (2002). 
109 Weil skriver: ”En människa har en rot när hon äger verklig, aktiv och naturlig livsgemenskap med 

ett kollektiv som värnar om vissa skatter ur det förflutna och vissa aningar om framtiden. // Varje 
människa behöver många rötter. Hon behöver få ta emot nästan hela sitt moraliska, intellektuella 
och andliga liv från en omgivning där hon naturligt hör hemma”. (1994, s 49) 

110 Tidefors Andersson (2002) talar om männen i sin avhandling i termer av ”ytnormala”. En vårdare 
i denna forskning uttrycker det ”ytnormala” på följande sätt: ”Grejen är den att de kan vara jävligt 
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Jag skulle vilja veta hur andra män hanterar sina döttrar eller 
liksom … det är klart dom hanterar dem på ett normalt sätt, men 
hur dom tänker och hur dom känner. Det skulle vara intressant att 
veta det liksom. 

Men trots allt har även dessa patienter en vag känsla av att det finns en 
mänsklig stabil gemenskap där människor vet hur de bör bete sig mot 
varandra, och dit skulle också de vilja höra. Istället känner de sig oftast 
vilsna i sin egen existens och de upplever att de inte hör hemma 
någonstans. Med Mayeroffs ord är de ”out of place” och därför stänger de 
av. Att sedan vilja men inte kunna vakna från denna mardröm, där 
övergreppen ingår, ökar på deras ”outhärdliga” lidande. Männen kan 
beskriva det exempelvis genom följande citat: 

Om man vetat någonstans vart man hade kunnat gått och pratat om 
det utan att bli straffad för det, så hade jag säkert gjort det, men … 
// För man går inte på en akutmottagning och säger att du … jag 
har sex med småbarn liksom. Du vet inte vad du får för … om den 
personen på andra sidan sätter sig och skriker ”å en jävla pedofil” 
eller vad fan som helst. // Jag har försökt i två till tre års tid att 
försöka få fram det här. Men jag vågade inte. 

Merleau-Pontys (1992/1962) filosofi har kunnat belysa delar av den 
mångfacetterade mänskliga existensen på sätt som hjälper oss att förstå 
dessa män och deras speciella sätt att leva. Merleau-Ponty beskriver hur 
människans kroppsliga uttryck förhåller sig till hennes existens. Både den 
störda sexualiteten och urlängtan hos männen i den första delstudien kan 
ses som dimensioner av deras existens, en tillvaro som dock inte 
inbegriper en fullt mogen människa. För dessa mäns nödvändiga 
mognadsprocess måste hela deras existens beröras, vilket också Mayeroff 
visar. Även männen själva kan uttrycka samma sak, men på ett sätt som 
kanske inte alltid är så lätt att förstå. Männen uttrycker exempelvis att 
barn är i en inlärningsfas, där även de själva känner att de är. En man 
säger: ”Barn, och jag själv, vill ju utvecklas”. Männen upplever att de blir 
”färdiga”, att de får möjlighet att utvecklas tillsammans med barn. Barn 
är ju inte heller ”färdiga” utan också i sin ”tillblivelseprocess”, så därför 
upplever de att barn har en möjlighet att ”hjälpa” dem i deras egen 
process till att bli ”färdiga”. 

                                                                                                  
trevliga killar också. De kan ju vara betydligt trevligare än andra som gjort betydligt mindre farliga 
saker. Så det är en hel fråga om hur de är som personer. // … de är ju oftast de mest exemplariska. 
Oftast har de ju haft ett välfungerande socialt liv i övrigt med jobb, familj och allting. // Det gör ju 
att det blir ännu svårare att tycka illa om, inte tycka illa, men en konstig känsla i alla fall. Jag tycker 
illa om dem på ett sätt, men samtidigt att de är bra killar. Jag vet inte. // Det har ju varit deras mörka 
hemlighet det som de hållit på med. Det är det som är grejen”. 
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Männen kan alltså på sitt sätt uttrycka att det för dem inte bara går att 
förkasta eller utesluta tidigare sätt att leva genom att ”vända blad” eller 
”göra rent griffeltavlan”, som Mayeroff uttrycker det, utan de måste 
mogna utifrån eget ansvarstagande, för först då kan de påbörja en rörelse 
mot helhet. 

Ett annat steg som är nödvändigt i männens mognadsprocess är att de, 
trots det de gjort, blir värdigt bemötta. För att lyckas måste således 
vårdandet hjälpa männen att utan ytterligare kränkningar förstå något av 
det som känns så förvirrande och som de själva är orsak till. Denna 
kunskap behövs för att hjälpa männen att ”bli färdiga”. Det tycks som att 
den roll som barnen spelar för männen på något sätt måste ersättas. 
Kanske kan ett professionellt vårdande anta denna viktiga uppgift. 
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Vad vårdandet som ett 
lindrat lidande kan innebära 

Med utgångspunkt i de båda empiriska delstudierna och den filosofiska 
belysningen av dessa har vissa tankemönster visat sig kring vad 
vårdandet av manliga patienter som sexuellt förgripit sig på barn kan 
innebära. Idéerna om vårdandet av dessa patienter har alltså sin grund i 
både en innebördsbeskrivning av deras lidande och en innebörds-
beskrivning av vårdandet såsom det erfars av vårdarna. Beskrivningen av 
dessa tankemönster är relativt empirinära, och de ses inte heller som 
några definitiva teser, men bör trots det uppfattas som en ytterligare 
syntetisering och abstraktion av det tidigare resultatkapitlet. Då dessa 
tankemönster avspeglar och beskriver den empiriska verkligheten med 
grund i en livsvärldsansats sker följaktligen inte heller i detta avsnitt 
någon tolkning, vilket även skulle vara oförenligt med denna forsknings 
övergripande ansats. I avhandlingens diskussion kommer däremot tanke-
mönstren från detta kapitel att diskuteras utifrån frågeställningarna: Hur 
kan data från denna forskning förstås och hur kan de förklaras?111 Detta 
blir väsentligt då denna avhandling visar att vårdarna kämpar med 
vårdandet av de aktuella patienterna. ”Vårdandets kamp” utkämpas 
mellan en strävan att vårda utifrån ens innersta och den konflikt som 
vårdare upplever i samvaron med dessa patienter. En förståelse av hur 
lidandet levs av dessa patienter, framstår därigenom som central för att 
vårdare på ett framgångsrikt sätt ska kunna vårda dessa patienter. 

De aktuella patienternas mångfacetterade lidande kan härledas från 
själva livet som inneburit ett djupt lidande för dem. Detta lidande är dock 
inte enbart beroende av något inom dem själva, utan det uppstår även i 
deras relation till andra människor. Deras lidande utmärks av att när de 
bejakar en ursprunglig längtan efter mänsklig närhet och gemenskap, kan 
det sluta med att de förråder sin egen mänsklighet framför allt i relation 
till barn, men även i relation till andra människor. Vårdare kan inte med 
lätthet se eller förstå dessa patienter eller hur de skall vårdas. När vårdare 
dessutom inte har några riktlinjer för vårdandet av dem, upplever de 

–––––––––
111 Enligt Winch (1994) är skillnaden mellan att förklara och att förstå något att ”förståelsen” har en 

vidare innebörd än ”förklaringen”. Förståelse är målet med en förklaring, dvs. slutprodukten av en 
framgångsrik förklaring. Men samtidigt, menar Winch, finns det alltid någon form av förståelse och 
därför, då vår förståelse är eller uppfattas som bristfällig, behövs det förklaring (jmf Gadamer, 
1997/1960). 
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alltför ofta ett vankelmod där vilsenhet och vrede ingår. Både i männens 
förvillelse och i vårdarnas rådlöshet ingår upplevelser av att vara på 
farliga villovägar, där risken är stor för männen att uppslukas av ett 
outhärdligt lidande och för vårdarna att det uppstår en underlåtelse att 
vårda.

Vårdarna har dock stunder av klarsynthet. Då bejakar de sin beredskap 
och vilja till ett genuint vårdande, men för att den klarsynen ska kunna 
växa, förutsätter det, förutom självkännedom, också mod, tillit och hopp 
hos vårdarna. Om vårdarnas längtan istället åsidosätts eller svikes av dem 
själva får vrede och rädsla stor plats hos dem, och detta kan leda till att 
vårdare då också handlar utifrån dessa känslor. När vrede och rädsla 
präglar mötet med patienten, förmår detta inte lindra lidande. Istället 
tyder forskningens resultat på att lidandet fördjupas av sådant 
”vårdande”.

Det finns likheter mellan de aktuella patienternas livsvärld och 
vårdarnas vårdande livsvärld. Patienterna känner sig ofta främmande 
inför sig själva, och därför kan de bedra sig själva, närmare bestämt 
förråda och helt tappa bort sig själva. Samtidigt ses vårdare som i sin 
vilsenhet värjer sig för att lyssna till sin inre vårdande röst. Vid dessa 
tillfällen bedrar även vårdarna sig själva. 

En annan likhet mellan patienternas livsvärld och vårdarnas vårdande 
livsvärld är rädslan. Männen är rädda för sin egen längtan och av detta 
följer att de har svårt att förmedla något från sitt innersta, då rädslan finns 
för att en eventuell inblick i deras innersta känslor skall missbrukas. 
Följden blir att de känner sig avstängda från mänsklig närhet och värme, 
samtidigt som de så starkt längtar efter den. 

Rädslan hos vårdarna är mer diffus, men när den blir påtaglig får den 
dem att vilja fly eller på annat sätt svika både sig själva och de patienter 
som de bör vårda. Vårdarnas rädsla gör att de känner sig utlämnade och 
hjälplösa, och när de inte vill kännas vid dessa känslor eller ta ansvar för 
dem, kan de istället ta till makt eller vrede. 

Ytterligare en påfallande likhet mellan männens lidande livsvärld och 
vårdarnas vårdande livsvärld är den ensamhet de erfar. Männen kan 
uppleva ensamheten som att någonting går sönder inom dem så att de 
nästan dör känslomässigt. Den tomhet som följer med männens ensamhet 
skrämmer dem, samtidigt som den ger dem en hopplöshetskänsla och en 
känsla av att vara mindre värda än andra människor. 

Vårdarnas ensamhet och övergivenhet hör ihop med att de ofta saknar 
uppbackning och stöd i sitt vårdande. De upplever också att de många 
gånger hamnar utanför personalgemenskapen, om de i vårdandet av de 
aktuella patienterna bejakar och lyssnar till sin inre vårdande röst. 

Denna ovan beskrivna trefald av förvillelse, rädsla och ensamhet 
problematiserar vårdandet i relation till de aktuella patienternas lidande, 
och ger istället ytterst både dem och vårdarna en upplevelse av ett slags 
förräderi mot sig själva. 

Vad kan då hända när patienter, vars lidande har sin grund i att de 
sviker sig själva, ska vårdas av vilsna vårdare som inte förmår bejaka sig 
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själva? Vad kan hända när rädda och ensamma patienter vårdas av rädda 
och ensamma vårdare? 

Både vårdare och patient kan uppleva maktlöshet och svikna 
förväntningar som gör dem oförmögna att mötas. Vårdarna kan ha en 
önskan om att etablera en vårdande gemenskap med männen, men de 
vågar inte. De vet inte hur de ska åstadkomma en ”samhörighet” med 
patienter som har sådana påfallande förvillelser kring sin längtan efter 
samhörighet och gemenskap. Svårigheterna ökar när vårdare upplever att 
de saknar stöd för vårdandet. 

Det finns dock öppningar. Vårdare uttrycker att det gäller att inte ge 
upp, för i stunder av klarsyn är de förmögna att se och möta männens 
längtan och styra den mot tillåtna vägar. Det finns däremot inga generellt 
framkomliga vägar, utan den möjliga vägen måste banas av varje enskild 
vårdare i mötet med varje enskild patient. När vårdare får kontakt med 
sitt inre, då vet de vem de är och vad de vill med vårdandet. De kan då 
uttrycka att de ser ”att människan är liksom oförutsägbar, att människan 
är något stort”. 

Med detta slag av klarseende blir det möjligt för vårdarna att kunna nå 
även denna studies patienter i deras längtan efter samhörighet och 
likvärdighet. När vårdare och patient möts på detta djup kan även dessa 
män få klarhet i något av sitt eget lidande, och därigenom även förstå 
något av sin längtan efter samhörighet till den djupt mänskliga 
gemenskapen. 

Utmaningen i att lindra dessa patienters lidande finns i kampen mellan 
trefalden av förvillelse, rädsla och ensamhet samt längtan efter att mötas i 
klarsyn och gemenskap. Denna kamp dominerar vårdandet av patienter 
som sexuellt förgripit sig på barn, och den blir ännu svårare av att vårdare 
varken ser eller förstår dessa mäns längtan, samtidigt som männen själva 
inte heller förstår sin egen längtan. Men även när vårdare ser och förstår, 
så innebär det att de i kampen måste göra många medvetna och komplexa 
val och ta svåra beslut i möten där de själva blir starkt berörda. 

Vad är det då vårdare kan se hos dessa patienter när deras klarsyn styr? 
Om vi för en kort stund låter den första empiriska delstudien åter 
framträda, ser vi att de aktuella patienternas lidande beskrivs i relation till 
saknaden av uppmärksamhet, omtänksamhet och bekräftelse genom 
”naturlig” och kärleksfull vård. De berättar att de inte fått tillgång till det 
som vanligtvis får oss att växa och mogna som människor tillsammans 
med andra människor. Istället erfar dessa patienter en tomhet samt en 
svikenhet, och till och med upplevelser av meningslöshet och total 
resignation. De verkar rentav vara främmande inför sig själva och utan 
tillit till sig själva eller till andra vuxna människor. 

Dessa patienters livslidande har även en nära anknytning till deras 
relation till sin kropp. De lider av en förvirrande kraftlöshet inför sin 
kropp, samtidigt som de präglas av villrådighet i sitt handlande och inför 
hela sin existens. Det är just detta som möjliggör att de kan förråda sig 
själva. Det enda som de kortvarigt kan uppleva lindrar deras lidande är 
gemenskapen med barn, samt en koncentration på nuet genom att stänga 
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av allt runt omkring sig. Vid övergreppen sker just detta och 
”övergreppstiden” blir därigenom en stund då männen upplever en 
påtagligt levande närvaro. Deras längtan stillas tillfälligt. Denna längtan 
frammanas av mänsklig beröring, antingen genom kroppskontakt med 
barn eller när männen upplever att de kan dela tankar och känslor med 
barnet. Även i lek med barn ges de aktuella männen en upplevelse av 
ömsesidig närhet, lugn och välbehag. Med vuxna avvisar de däremot 
oftast all närhet och kroppskontakt, då de upplever att detta istället ökar 
deras lidande. Det är endast barn som kan ge männen en stunds befrielse 
från allt plågsamt som annars lägger beslag på dem. Barn ger dem en 
upplevelse av delaktighet i en likvärdig gemenskap. Av detta blir det 
tydligt att det är beröring och gemenskap som har potential att lindra 
dessa patienters lidande. 

Utmaningen för vårdare blir därför att i en vårdande gemenskap kunna 
beröra dessa patienter så att det förmår lindra deras lidande. Emellertid 
krävs det, som tidigare framkommit, en prestation av vårdare att kunna 
skapa den erforderliga gemenskapen med de aktuella patienterna. Som vi 
med hjälp av Mayeroff kunnat se behöver vårdare i ödmjukhet, lyhördhet 
och hängivenhet erbjuda de aktuella patienterna en plats i den mänskliga 
gemenskapen, trots att patienten ofta uttrycker sitt lidande genom förakt, 
bitterhet och hjälplöshet, vilket också kan framföras som klagan, 
aggressivitet och ilska. Dessa uttryckssätt för det lidande, som patienterna 
inte av egen kraft kan leva sig igenom, kan dock upplevas frustrerande av 
vårdare. Trots det är det väsentligt att vårdare inser hur vårdlidande, i 
form av maktutövning, fördömande, straff och kränkande särbehandling, 
ytterligare kan öka dessa patienters lidande. Detta är viktigt i synnerhet 
som de aktuella patienterna redan sitter fast i ett livslidande, som varken 
de själva eller andra alltid förstår sig på. Istället blir ofta deras utsatthet 
synlig på ett förvrängt sätt. Denna forskning pekar på, att om dessa män 
inte får hjälp förvärras deras lidande och kan till slut få katastrofala 
följder både för dem själva och andra. Forskningen har även resulterat i 
preliminära svar på hur en vårdande gemenskap, inte bara skulle kunna 
lindra de aktuella patienternas lidande, utan även i hur denna gemenskap 
skulle kunna få igång ett helande av dessa splittrade och söndrade 
patienter.

I det följande kommer denna vårdande gemenskap att förtydligas, 
eftersom den behöver vara av en alldeles speciell art. Detta klargörande 
är betydelsefullt då ingen hopblandning får ske med den gemenskap, som 
för männen har lett till övergrepp på barn. Det är dessutom av speciell 
vikt då denna forskning har visat att vårdandet på något sätt bör ha 
förmåga att ersätta det som barnen betytt för männen. 

Detta klarläggande sker genom resonemang kring Gemenskap som 
lindrar lidande och Gemenskap som helar. Livsvärldens betydelse för att 
kunna skapa en vårdande gemenskap kommer att avsluta detta avsnitt. 
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Gemenskap som lindrar lidande 
I denna forskning framkommer på flera sätt de aktuella patienternas 
längtan efter gemenskap, och de kan till och med uttrycka hur den kan 
lindra deras lidande. Vårdare förstår att även patienter som sexuellt har 
förgripit sig på barn behöver vårdare som har förmåga att se deras lidande 
och lindra det. Vårdare förstår också att de behöver samtala med dessa 
patienter för att få kunskap om deras lidande. En patient har kunnat sätta 
ord på hur han skulle vilja att dessa samtal gick till: 

Något som tröstar mig är också samtal … samtal där man kan få 
verktyg och hjälpmedel till att förstå sig på sig själv. // Det är 
viktigt att någon som är intresserad vill hjälpa, då funkar samtalet 
och man kan anförtro sig, då när man känner förtroende. Det måste 
vara någon som orkar lyssna. 

Även vårdare kan sätta sig in i hur ett sådant vårdande samtal skulle 
kunna upplevas av patienten: 

De litar på en. De känner förtroende. De känner att man bryr sig 
och inte har något hat i samtalet. Att det är ett ärligt samtal. // De 
känner att jag lyssnar för att kunna hjälpa dem … och de märker 
väl efter ett tag att jag är ju intresserad. 

Att nå varandra genom samtal är emellertid inte lätt med de aktuella 
patienterna, vilket framkommer i denna forskning. Även om vårdare 
önskar att det fanns samtalsmetoder som de kunde följa, så inser de att ett 
inlärt sätt för kommunikation inte skulle fungera. De förstår att det krävs 
både engagemang, närvaro och ett tålmodigt bemötande från deras sida 
för att nå fram till dessa patienter och erbjuda dem en vårdande 
gemenskap, men de får kämpa för att lyckas med detta. När denna kamp 
inte lyckas skapar patienterna istället ”nätverk” med andra patienter på 
avdelningen i syfte att ”bygga upp varandra”. När vårdare alltså inte finns 
tillgängliga för patienten, blir männens utväg andra patienter med samma 
problematik där de kan uppleva en stunds gemenskap. En man beskriver 
sin längtan efter gemenskap på följande indirekta sätt: 

Han [en f.d. patient på samma vårdavdelning] ringde och ville 
prata, han pratade i över en timme. Han ville träffa mig, för jag 
hade betytt så mycket för honom under perioden han var här. // Jag 
somnade skitskönt efter det. 

Att på det sättet få vara betydelsefull i en ömsesidig gemenskap ger 
männen en upplevelse av lindring ifrån sitt utanförskap och sin 
underlägsenhetskänsla, som de annars är fångna i. I stundens gemenskap 
kan de även få en skymt av ett annat sätt att se på sig själva. En patient 
beskriver detta: 
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Ja, man känner sig behövd. Alla människor har behov av att känna 
sig behövda. // Även vårdare har sagt liksom, som jobbar bara 
extra här, har sagt att du är en klippa här alltså. // Ja, jag mår 
jävligt bra då. 

I detta citat ger patienten uttryck för den lindring han upplever när han får 
känna sig delaktig i ett sammanhang, oaktat den han är i både egna och 
andras ögon. Han upplever sig i just den stunden accepterad. Något som 
framkommer i denna studie är just dessa patienters stora behov av att 
känna sig accepterade i betydelsen av att erfara en vila i att få vara den de 
är, det vill säga att i någon bemärkelse vara godtagna som människor. 
Följande citat belyser detta. 

Barnen accepterade mig som jag var. // Det finns ju inga krav 
nånstans, barn har inte krav på det sättet att man ska vara på ett 
visst sätt eller uppföra sig på ett visst sätt, de är ju naturliga … // 
Det betyder ju enormt mycket att man vågar va sig själv, att man 
inte går och gömmer sig nånstans, utan … man lägger inte på en 
fasad. 

En annan patient har satt ord på hur vårdande gemenskap skulle kunna 
lindra hans lidande. Han beskriver i detta citat sin längtan efter att bara få 
vara i lugn, ro och vila, samtidigt som han jämför detta med sina 
övergrepp. I detta citat blir just likheten mellan den ”farliga” gemen-
skapen, det vill säga den gemenskap som har ”lockat” männen till 
övergrepp, och den ”positiva” gemenskapen, som med Mayeroffs (1971) 
ord ska kunna hjälpa dessa patienter att komma ”in place”, tydlig. 
Patienten beskriver: 

Jag skulle vilja vara liten, så stor ungefär [patienten visar på cirka 
1 meter] och ligga hopkrupen i knä´t på nå´n av personalen i 
soffan så här i fosterställning, fast det går ju inte, men jag fick bara 
en så´n känsla, att få bli ompysslad. (F: Vad är det du längtar 
efter?) Man får känna att det är nå´n annan som är som en sköld 
mot omvärlden … man behöver inte bry sig om någonting. // Man 
blir inbäddad i ett lugn, det skulle jag vilja uppleva. Att få känna 
att det finns en trygghet. // När jag funderade så där, så har jag 
kommit på att jag har nog aldrig suttit i min mammas knä, fick jag 
en känsla av. Det kanske är det som jag söker? // Det är inte en 
längtan som jag kan formulera i ord så där alldeles lätt, utan det är 
mera känsla … det är samma sak som jag försökte uppnå i de här 
övergreppen tror jag … att allting är lugnt och tryggt och … så 
där. // Även vid övergreppen fanns det en sorts buffert mellan mig 
och omvärlden, det var bara det här, det fanns liksom ingenting 
som var utanför, som var hotande eller nå´t så´nt där. Det var bara 
det här som skedde just då. Allt annat kunde man bortse ifrån. 
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De aktuella patienterna längtar efter att dela en gemenskap i trygghet, 
skydd och sann närvaro. Även vårdare uttrycker att när de förmår se 
något av dessa patienters lidande kan en känsla för deras grundläggande 
människovärde väckas112. De förstår att också dessa patienter behöver 
omsorg och att någon tar vid när patienten själv inte orkar. Vårdarens 
följsamhet och öppenhet inför patienten blir avgörande vid vårdandet av 
patienter som sexuellt har förgripit sig på barn, vilket framkommer i 
denna studie. Det framstår även tydligt att förmågan till att vårda dessa 
män är beroende av att vårdarna förmår möta sin egen sårbarhet, 
samtidigt som de har en vilja att förstå människans grundläggande 
villkor. Härigenom framstår en vårdande visdom113 som önskvärd, där 
vårdarnas reflektion och självkännedom samt en klarhet över egen 
mänsklig och sexuell identitet ingår. Vårdare behöver dessutom både 
mod och förmåga till att nå och med öppenhet ta del av dessa patienters 
livsvärld, för att där kunna upptäcka och se den unika patienten för den 
han är, önskar vara eller skulle kunna bli114.

Om det emellertid endast finns en ringa förståelse för patientens 
situation och värld, är det svårare att ge rum för den vårdande 
gemenskapen som dessa patienter behöver för att få sitt lidande lindrat. 
Det har visat sig hur denna vårdande gemenskap skiljer sig från den 
gemenskap, som patienterna själva kan skapa med barn. Skillnaden 
mellan den vårdande gemenskapen och den gemenskap som patienten 
upplever med barn, är att den vårdande gemenskapen har potential att 
både ge trygghet, skydd och vila, som kan hjälpa patienterna att komma 
vidare i sin tillblivelseprocess mot en hel människa, genom att något 
fundamentalt nytt tar plats i deras liv genom eget ansvarstagande. 
Gemenskapen med barn, som enbart ger en kortvarig frist i männens 
lidande, kan däremot inte hjälpa dem med deras mognadsprocess, vilket 
de dock själva tror. Den väcker enbart deras djupa längtan efter mänsklig 
gemenskap, men då den inte kan hanteras av männen, orsakar detta 
istället ännu mer mänskligt lidande. 

–––––––––
112 Människans absoluta värdighet består, enligt Eriksson (1998), i hennes rätt att bli bekräftad som 

en unik och ansvarstagande människa. Ur ett etiskt patientperspektiv betraktas patienten som den 
främsta experten på sig själv, sitt lidande och välbefinnande samt sin livssituation (Dahlberg m fl., 
2003). 

113 Malm (2001) ser visdom som en förmåga att förstå med hjärtat. Visdom kommer ur djupet inom 
varje människa, och hör ihop med tilliten och bejakandet av ens person. Malm betonar att förstå 
med hjärtat är att förstå långsamt, och att leva utifrån sin visdom är att vägledas av sin inre röst. 
Denna röst är dock varken hög eller tydlig, utan istället lågmäld och talar i antydningar. Därför har 
en vis människa en utvecklad förmåga att uppmärksamt kunna lyssna till både sig själv och den 
andre. 

114 En människa som kan eller skulle kunna få finnas till för någon annan eller tjäna en uppgift 
upplever sig som värdig (Eriksson, 1997). Enligt Wiklund (2003) består människans absoluta 
värdighet även i att hon är skyldig att ge andra samma erkännande. 
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Gemenskap som helar 
Vårdarna som personer är de viktigaste verktygen för att stödja de 
aktuella patienternas tillblivelseprocess mot helare människor. Därför 
behöver vårdare mycket stöd för att kunna vara kvar där patienten är på 
sin väg mot en genuin mänsklig gemenskap. Deras kamp i vårdandet av 
de aktuella patienterna behöver synliggöras och bekräftas, så att den får 
möjlighet att utmynna i ett lindrat lidande för dessa patienter och på det 
sättet ge dem kraft och mod till att ta tag i sina liv. Vårdare behöver även 
hjälp med att kunna leva upp till den vårdande ödmjukhet som, enligt 
Mayeroff, inbegriper att vara villig att lära av den som ska vårdas. En 
ödmjuk närvaro, där man ömsesidigt lyssnar till varandra, kan ha 
potential att beröra både vårdare och patient, och då skulle detta, som en 
vårdare uttrycker det, kunna ”lösa korsordet” eller få ”ordning på 
pusselbitarna” till dessa söndrade patienters liv. Här finns också 
möjligheten att ta tillvara något av ”lekens” inneboende kraft i form av 
livsglädje och trivsam samvaro, för att på det sättet, med Merleau-Pontys 
(1997) ord, låta sig genomkorsas av samexistensen. 

Att en sådan tillhörighet och samexistens skulle kunna ha potential att 
hela de aktuella patienterna, kan anas i deras berättelser. De talar om hur 
samhörighet i stillhet och harmoni med naturen upplevs läkande, hur 
förmågan att ”insupa våren” och känna dofter i skog och mark nästan kan 
ge dem en religiös gemensamhetskänsla. Patienterna talar också om hur 
möjligheten att kunna skapa känns berikande och meningsfull. De 
uttrycker även hur närhet har en möjlighet att ge en upplevelse av 
samband och sammanhang, och därigenom göra dem mer levande, 
samtidigt som det ger ro och vila. Dessa män vittnar på många sätt om sin 
längtan efter en grundläggande tillhörighet i livet, vilket de hoppas till 
och med skulle kunna skydda dem från dem själva, så att deras 
självförräderi ska kunna undvikas. De önskar få börja om från början i en 
likvärdig samvaro där även de skulle våga vara sig själva utan att skada 
andra. Dessa patienter vill kunna lämna sin främlingskänsla och sin 
tomhet. För detta krävs emellertid av dem både mod och vilja att se sin 
utsatthet och sitt lidande. Dessutom behöver de få ett förtroende för 
vårdarna så att de vågar ta emot deras inbjudan till gemenskap, där de 
skulle kunna få möjlighet att ”vara”. ”Varandets” yttersta syfte är att 
starta och främja patientens växt mot att bli mer och mer människa. Att 
ge denna inbjudan är emellertid inte heller helt enkelt för vårdare, det 
visar denna forskning. 

För att kunna etablera en genuin gemenskap verkar det som att vårdare 
behöver vända sig till de aktuella patienterna i deras värld, med de 
livserfarenheter som ingår i den. Även Mayeroff (1971) har poängterat att 
kunskap om den andre, utifrån hans/hennes livsvärld, är det som skall 
styra vårdandet. Det syns att vårdaren för det syftet behöver tillägna sig 
kunskap om den mänskliga kroppens existentiella uttryck, och om 
människans grundläggande drama som kroppen kan spela upp. Kan 
vårdare få en förståelse för hur varje människas erfarenheter är 
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sammanflätade med hela hennes existens, där, med Merleau-Pontys 
(1997) ord, den subjektiva kroppen är ”en preliminär skiss till mitt totala 
vara” (s 177) 115, så finns en möjlighet även för dessa män att våga börja 
leva inifrån sig själva och ta emot livet i djup mening. Det innebär bland 
annat att de skall växa in i ansvaret både för sig själv och andra, men 
även att anta utmaningen att påbörja samtalet med sig själva, vilket 
emellertid även kräver att de ”vaknar upp”. 

För att kunna stödja de aktuella männen med att förstå sig själva på ett 
nytt sätt, behöver vårdare uppmuntras att ge patienterna en upplevelse av 
att de betyder något i sig själva som unika personer. Kan dessa män fås 
att uppleva det, kan deras tillblivelse mot helare människor påbörjas. 
Lyckas vårdare dessutom ge dessa patienter en personligt levd erfarenhet 
av omsorg, då syns det i denna forskning som att det finns en möjlighet 
att nå dem i deras djupaste begär116, vilket även verkar ha möjlighet att 
förhindra att männen upprepar gamla handlingsmönster. Dessa patienter 
uttrycker en längtan efter att förstå sig själva, och en ny djup förståelse, 
med nya värden, kan förmodas medföra ett nytt slags ansvarstagande. Av 
detta kan patienten sedan förhoppningsvis få så mycket kraft och mod att 
det blir möjligt för honom att ta eget ansvar för att gestalta sitt liv, så att 
inga andra människor kommer till skada. 

Livsvärldens betydelse för vårdandet av patienterna 
Då vårdandet av patienter som sexuellt förgripit sig på barn behöver röra 
vid hela deras existens för att kunna lindra lidandet, har vårdare stor 
glädje av ökad kunskap utifrån ett existentiellt perspektiv på människors 
liv. Ett existensfilosofiskt synsätt skulle kunna ge möjligheter till ett fritt 
och kreativt tänkande hos vårdarna. Existensfilosofiska reflektioner blir 
på så sätt värdefulla även om de inte ger direkta svar på specifika 
problem. Sådana reflektioner har däremot möjlighet att hjälpa vårdare att 
bli uppmärksamma och lyhörda för existentiella frågeställningar, innan de 
överväldigas av dessa problem i det dagliga vårdandet. När man ska 
vårda patienter som sexuellt förgripit sig på barn är detta av extra stort 
värde.

Existensfilosofiska reflektioner kring vårdandet kan alltså underlätta 
för vårdare att förstå något av de aktuella patienternas oförutsägbara 
livsvärld. Då det är dessa mäns livserfarenheter, deras längtan och behov 

–––––––––
115 När vårdvetare talar om människan som kropp, själ och ande är det i likhet med ovanstående ett 

uttryck för människans komplexitet och mångsidighet, hennes odelbarhet i motsats till ett 
dualistiskt tänkande. ”I den konkreta situationen i vården möter vårdaren hela människan i en 
situation där ingen sida kan utelämnas. I den konkreta situationen kan man inte dra upp gränser 
mellan kropp, själ och ande” (Eriksson, 1987, s 67).  

116 Begär i betydelsen av en drivkraft i människans rörelse mot det potentiella. En beskrivning av 
människans begär är en beskrivning av vad personen innerst inne vill, ”längtar efter och sträcker sig 
ut emot” (Eriksson, 1987, s 65). Det är förutsättningen för att vi ska kunna bejaka oss själva och 
forma ett eget och personligt livsinnehåll (Wiklund, 2003, s 60). Jmf även fotnot 77 sid 61. 
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som bör styra vårdandet, blir livsvärldsperspektivet betydelsefullt. 
Uppnår inte vårdare denna förståelse, finns det en stor fara att de, istället 
för att följsamt vårda, påtvingar de aktuella patienterna sin egen syn på 
den existentiella verkligheten. Dessutom kan ett behov av att passa in 
”problemet” i den vetenskapligt välbekanta formeln eller i någon objektiv 
problemlösningsmetod uppstå. I vårdandet ingår givetvis att på vissa 
nivåer generalisera, men med dessa patienter blir inte vårdandet 
framgångsrikt om man inte också ser det ”unika” hos varje patient, det 
vill säga att man i någon mening ser den enskilde patienten och hans liv. 
För det är först då som det finns en möjlighet till ett vårdande som har 
förmågan att hela en söndrad och avstängd människa. 
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Sammanfattande diskussion 

Detta avslutande kapitel är en reflektion över och diskussion av 
forskningens resultat och genomförande. Det inleds med överväganden 
kring den fenomenologiska forskningsansatsen, varefter tankar kring 
forskningens validitet följer. Den största delen av diskussionen kommer 
att beröra de två frågeställningar som blev aktuella i föregående avsnitt, 
nämligen Hur kan resultatet från denna forskning förstås och Hur kan det 
förklaras?

Detta kommer framför allt att utvecklas ur ett vårdteoretiskt perspektiv. 
Den teori som huvudsakligen bör stödja vårdandet är en vårdteori, med 
vars hjälp vårdare bör ha en möjlighet att kunna fördjupa sitt praktiska 
vårdande. Det har visat sig i denna forskning att vårdare har ett behov av 
en djupare förståelse för vad ”caring” i vårdandet av de i forskningen 
ingående patienterna innebär. Vårdarna efterfrågar stöd för sina 
reflektioner över både det egna vårdandet och kring de etiska utmaningar 
i den vårdande relationen som de aktuella patienterna ger upphov till. För 
vårdarnas olika arbetsuppgifter och för de olika arbetsmetoderna kan 
däremot andra teorier än vårdteorier komma till användning, men det ses 
som viktigt att vårdarna aldrig förlorar kopplingen till själva grundidén i 
vårdandet117.

Det som också kommer att fördjupas i diskussionen är hur den onda 
cirkeln av förvillelse, rädsla och ensamhet, som kan uppstå hos både 
patient och vårdare, förhoppningsvis kan motverkas av kunskap och 
vägledning samt en vårdande kultur. Slutligen diskuteras forskningens 
pragmatiska värde, varefter tankar framförs kring forskningens betydelse 
för den vårdvetenskapliga teorikärnan. 

Metodologiska överväganden 
I syfte att besvara frågan om vad vårdande, i form av ett lindrat lidande 
för patienter som sexuellt förgripit sig på barn, skulle kunna innebära, har 
i denna forskning en beskrivande fenomenologisk forskningsansats valts. 
I intervjuerna har uppmärksamhet riktats mot att informanterna har något 
att berätta som forskaren inte vet, det vill säga frågorna har varit så öppna 
som möjligt utan att intervjun förlorat sitt fokus. En svårighet i detta 
sammanhang är att ju mer komplext fenomen som man betraktar, och ju 
–––––––––
117 Nyström framhåller att öppenhet och följsamhet inte innebär att relationsarbetet bör vara 

ateoretiskt. ”Tvärtom, kan betydelsen av ändamålsenliga teorier inte överskattas”. (1999, s 242)  
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närmare det står den välbekanta praxisverksamheten, desto svårare är det 
att bryta de vanliga synvanorna. För att kunna göra detta behövs en 
medveten vilja till att försöka förstå ett svårt problem från ett annat håll 
än det allmänt rådande. Denna forskning har därigenom krävt en klar 
medvetenhet om min egen förförståelse118 och en disciplinerad 
självreflektion och koncentration på att vara närvarande både i 
intervjusituationen och i analysarbetet. 

Valet av fenomenologi framför hermeneutik, som är en annan 
forskningsansats med ett livsvärldsperspektiv, grundar sig på en strävan, 
såsom beskrivits i den kunskapsteoretiska ansatsen, att inte 
”teoribelägga” eller på annat sätt tolka datamaterialet under analysarbetet. 
Om hermeneutiken hade valts som forskningsansats i denna studie, hade 
det funnits större risk för tolkningar med tyngdpunkten lagd på forskaren 
som subjekt, och inte på fenomenet. Detta hade påverkat resultatet i en 
riktning som jag bedömde olämplig för en inledande forskning kring 
denna patientgrupps lidande och vårdande. En fenomenologisk 
forskningsansats har även större möjligheter att göra en djupdykning i ett 
outforskat forskningsområde. En vinst med hermeneutisk forskning kan 
exempelvis föreligga inom områden där en hel del forskning redan 
genomförts, och där man vill komma ännu ett steg bortom det som redan 
är tydligt. Hade teori använts vid analysen av data i den här forskningen, 
hade det kunnat ge ett delvis annat forskningsresultat, då en hermeneutisk 
tolkning hade möjliggjort förklaringar av data på ett annat sätt än vad en 
fenomenologisk beskrivning gör. Exempelvis hade en tolkande ansats 
medgett en bättre förklaring av hur till exempel barndomsupplevelser 
påverkat de aktuella patienterna, än vad som nu enbart kan antydas i 
diskussionen. För denna studie ansågs emellertid just öppenheten under 
hela forskningens genomförande, inklusive resultatbeskrivningen vara av 
stor betydelse, och bedömningen gjordes att införandet av teori skulle 
begränsa öppenheten inför det aktuella fenomenet (jmf Dahlberg m. fl., 
2001). I den fortsatta forskningen när det gäller denna patientgrupp, 
skulle man däremot kunna rikta in sig på tolkningar, så att den framtida 
kunskapsutvecklingen både blir djup och bred. Exempelvis finns det ett 
behov av att utforska om det preliminära resultatet, kring vårdandet av 
dessa män, har potential att lindra patienternas lidande, samt hur de själva 
beskriver vad som lindrar deras lidande. Här skulle man förmodligen 
behöva tolka patienternas uttalanden om vården och vårdandet. 

 Valet av denna forsknings fenomenologiska angreppssätt får givetvis 
inte till följd ett forskningsresultat som ger en ”sanning” som är mer 
riktig än vad exempelvis en hermeneutisk eller någon annan forsknings-
ansats hade gett. När man går via människors erfarande för att komma åt 
ett fenomen, och när man talar om reflektion och självreflektion i 
förhållande till öppenhet, innebär det inte att forskningen utgör ett 
sökande efter ”det rätta svaret”, men det blir ”en slags sanning” med 

–––––––––
118 Se fotnot 46 sid 37 och fotnot 48 sid 39. 
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utgångspunkt i perspektivet och, i det här fallet, den unika människans 
perspektiv. Trots det har jag under hela forskningsprocessen fått kämpa 
med att komma ihåg att med ett livsvärldsperspektiv som grund är fokus i 
forskningen det som visar sig, det vill säga fenomenen, i den här studien 
lidande respektive vårdande såsom det erfars av just dessa informanter, 
och att det inte är detsamma som hur lidande respektive vårdande faktiskt 
är. Jag har fått påminna mig om att detta är poängen och inte om det 
informanterna säger är sant eller inte. 

I en fenomenologisk forskningsansats blir det nödvändigt att använda 
sig själv på ett medvetet och reflekterande sätt, trots att vi alltid som 
intervjuare är inriktade på den andra personen och inte på vår egen 
medvetandestruktur. Men i analysarbetet kan man även arbeta med sitt 
eget medvetande, sin egen tankerikedom och kreativitet, för det första i 
syfte att bibehålla en forskande öppenhet, och för det andra i syfte att se 
variationer i datamaterialet. Utifrån de variationer man fått fram i det 
empiriska materialet, fortsätter man att tänka vidare, vilket främjar olika 
möjligheter till begreppssättning i bearbetningen av datamaterialet. Det 
viktiga blir dock att ständigt gå tillbaka till de empiriska data, för att se att 
abstraktionerna har stöd där. Därutöver måste man givetvis ta ansvar för 
det sätt på vilket man väljer att se och beskriva fenomenet. 

Att i forskning arbeta med och synliggöra ett tabubelagt ämne, som jag 
har gjort i denna doktorsavhandling, har sina problem. Ett sådant problem 
är hur man praktiskt kan genomföra forskningen så att den blir 
forskningsmässigt optimal. Helst ska forskare inte känna sina 
informanter, samtidigt som goda forskningsresultat förutsätter ett 
tillitsfullt möte mellan forskare och informant. Kvalitativ forskning på 
arbetsplatsen förekommer därför inte ofta, eftersom risken för 
sammanblandning, då det som gör klinikern trygg kan göra forskaren 
blind, är stor. Då jag själv arbetar inom den rättspsykiatriska vården, har 
detta forskningskriterium inte tillgodosetts på bästa sätt. Den främsta 
anledningen till det valda arbetssättet var att jag gjorde bedömningen, att 
det var svårt nog att kunna få en tillräckligt god kontakt med de aktuella 
patienterna, för att kunna genomföra fruktbara forskningsintervjuer, 
eftersom misstänksamheten mot ”auktoriteter” är stor hos dem. Att 
genomföra sådana forskningsintervjuer med patienter som inte alls kände 
till mig bedömdes som utsiktslöst. Forskningssituationen som därmed 
uppstod har därför krävt att jag mycket medvetet och självkritiskt blivit 
tvungen att fundera över min förförståelse. Detta har jag gjort bland annat 
genom att reflektera över den med hjälp av personer som inte arbetar 
inom rättspsykiatrisk vård, vilket har hjälp mig att bli än mer 
uppmärksam på förförståelsen. Dessutom krävdes extra vaksamhet över 
hur jag presenterade forskningsintervjuerna så att patienterna inte tog 
miste och trodde att jag höll på med vårdande samtal. 

Skulle emellertid kravet följas att exempelvis forskaren inte får känna 
patienterna sedan tidigare, då kanske ett sådant här forskningsämne 
istället skulle förbli outforskat. Min förhoppning är därför att det genom 
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denna forskning skett en fördjupning av en pågående verklighet, som kan 
gynnas av att forskningen genomförts på ett för mig välkänt område. 

Utifrån dessa funderingar, kring ett tabubelagt forskningsområde, har 
också i övrigt det metodologiska genomförandet av och till blivit relativt 
personligt. Metodvariationerna har dock hela tiden haft målet att gagna 
letandet efter och belysandet av fenomenet, och att därefter beskriva det 
meningsbärande så tydligt som möjligt. 

En menings- och innebördsbeskrivning av ett fenomen inbegriper, om 
än implicit, en form av generaliserbarhet. Denna forsknings resultat i 
form av avslutande tankemönster kan utifrån resultatbeskrivningens 
essentiella innebördsstruktur, i viss mån även överföras till att gälla för 
vårdandet av andra rättspsykiatriska patienter än de som ingår i just denna 
studie. Innebördsbeskrivande generellt är töjbart, då det inte finns en 
given innebörd. Innebörderna är på olika nivåer, och ju mer abstrakt 
beskrivningen blir, desto mer töjbar blir innebörden. Därför är det viktigt 
att påpeka att all generalisering måste göras med försiktighet och med 
känsla för aktuella fenomen och deras olika sammanhang. 

Reflektion över forskningens validitet 
Validiteten inom kvalitativ forskning bedöms i relation till hur väl vi lär 
känna och förstår ett fenomen (Leininger, 1985). Genom att 
utgångspunkten i denna forskning har varit informanternas egna 
beskrivningar av sina unika erfarenheter om de fenomen som studerats, 
fanns möjligheten att lära känna och förstå fenomenet utifrån patienters 
och vårdares livsvärldar. Med utgångspunkt i denna avhandlings 
kunskapsteori har därigenom detta validitetskriterium uppfyllts. Även de 
grundläggande vårdvetenskapliga antaganden som styr forskningen har 
redovisats, vilket likaså befrämjar bedömningen av forskningens 
giltighet.

Vid kvalitativa undersökningar är det, trots dessa klargöranden, ändå 
svårt att avgöra om resultatet är giltigt i meningen ”sant”. Karlsson 
(1995) framhåller att istället för att tala om ”sanning” skulle man kunna 
tala om klarläggandet av meningen, vilket innebär att ett resultat kan bli 
mer eller mindre meningsfullt istället för mer eller mindre sant. Som ovan 
beskrivs görs anspråk på att beskriva ”en slags sanning” med livsvärlden 
som grund, då informanternas egna upplevelser och ”levda mening” av 
forskningsfenomenet har synliggjorts. 

 Det meningsfulla med forskning hänger också ihop med om läsaren 
har möjlighet att förstå och värdera resultatet. I detta syfte har det så 
noggrant och sanningsenligt som möjligt redogjorts för forskningens 
genomförande. Den valda forskningsansatsen med de empirinära 
beskrivningarna och de många citaten, har förhoppningsvis blivit en 
kombination som underlättar granskningen av forskningens framåt-
skridande. Ett problem som ändå finns, när det gäller klarläggandet av 
meningen, är osäkerheten kring om informanterna verkligen har kunnat 
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förmedla det de innerst erfar, och om detta sedan på ett rättvist sätt har 
kunnat återges i text. Min bedömning är att alla informanter har bemödat 
sig om att förmedla sina erfarenheter av det fenomen som studerats. 
Dessutom har eventuella klarlägganden av de aktuella patienternas 
utsagor kunnat göras de gånger fler intervjuer genomförts. Även min 
egen förförståelse, forskningens etiska ställningstaganden och min 
strävan att vara så öppen och följsam till informanterna som möjligt, har 
synliggjorts i syfte att läsaren ska få möjlighet att avgöra resultatets 
tillförlitlighet. Jag har ansträngt mig för att följa det som Dahlberg (1993) 
påpekar, det vill säga att forskarens uppgift inte är att ”hitta på något 
själv, utan att via subjektet och dennes erfarenhet skapa ny kunskap” (s 
100).

Något som jag anser ytterligare stärker forskningens giltighet är 
samstämmigheten med närliggande forskning, vilket kommer att 
återanknytas till framöver i diskussionen. En viss bekräftelse av att ett 
resultat i form av en essentiell innebördsbeskrivning verkligen är en ny 
helhet, kan också erhållas om andra människor kan vittna om att de ser 
sammanhanget när de får ta del av resultatbeskrivningen. Därför har 
forskningen vid ett flertal tillfällen utsatts för denna ”kontroll”. Vid flera 
seminarier har delar av forskningen utsatts för granskning både av andra 
doktorander och forskare. Det har bedömts som särskilt önskvärt då ju 
forskningen berör ett känsligt ämne. 

Reflektion över patienternas lidande 
Merleau-Ponty (1992/1962) hjälper oss att se både att och hur 
människans sexualitet hör ihop med hennes existens som människa. Den 
första delstudien visade att de aktuella patienterna bejakar en ursprunglig 
längtan efter samhörighet i den mänskliga gemenskapen. Samtidigt är det 
de själva som förråder denna längtan. 

Förräderiet får sin kraft ifrån patienternas längtan. Det är när de vill 
bejaka sin längtan som de förråder. Det finns alltså ingen kraft i själva 
förräderiet, det vill säga de vill inte framåt mot förräderiet, utan det 
männen vill är att få mänsklig gemenskap. Kraften kommer ifrån detta. 
Problemet är emellertid att samtidigt med sitt eget förräderi får de 
tillfällig gemenskap och närhet. 

Det är som att de blandar ihop två slag av gemenskap. De drömmer om 
en genuin gemenskap som grundar sig på en urlängtan som Bjerre 
(1982/1933) ser som ett sökande efter den ursprungliga och naturliga 
samhörigheten. Han skriver att det är en längtan efter ”att komma i 
innerlig, levande kontakt med det stora skeende, varav människan är en 
del” (s 19). När dessa patienter emellertid inte tycks förmå att komma till 
denna djupa mänskliga gemenskap, utvecklar de istället en längtan efter 
en ”farlig gemenskap”, som av dem, till en början och i stunden, upplevs 
som en genuin mänsklig gemenskap. De erfar emellertid nästan 
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omedelbart efter själva övergreppet, att denna gemenskap även ger dem 
ytterligare lidande. 

När patienterna bejakar sin längtan på det här sättet, utsätter de sig 
följaktligen själva för ett stort lidande. Hade det varit ett bejakande som 
hade varit utan förräderi, hade det kanske inte uppstått något lidande. 
Dessa patienter förråder alltså inte i själva bejakandet av sin längtan, utan 
förräderiet består i hur de gör det. Själva förstår de det som att de, i alla 
fall i början och i stunden, vill barnen väl119. De kämpar för en relation 
med barnen. De söker en samhörighet och en jämbördighet i vilken de 
även själva får en möjlighet att ”bara vara”. Det finns en djup längtan i 
deras sexualitet som inbegriper den mänskliga intimiteten med närhet, 
ömhet och att höra samman, men uttrycksformen för dem blir sexuell. 
Det uppstår en sexuellt färgad närhetsupplevelse som många gånger 
övergår till en penetrerande sexualitet eller en kroppskontakt i form av en 
kränkande beröring av barnen. I övergreppssituationen har de dock svårt 
att se detta, för i deras splittring har då det tvångsmässiga och egoistiska 
behovet tagit över120.

Den njutning och lust, som dessa män också kan uppleva vid 
övergreppen, ger en tillvänjning som ökar deras splittring121.
Tillvänjningen skapar ökade behov, varför det lätt övergår till en 
tvångsmässig behovstillfredsställelse122. Det framkommer i resultatet att 
patienterna själva kan jämföra detta ”tillstånd” med den lust som 
exempelvis droger kan ge. Alkoholproblem har kopplats ihop med 
sexualbrottslighet av både Saphira (1989) och MacDonald (1998). Även 
Piltz (1999) ser tillvänjningen, av både droger och sex, som något som 
”skapar ett växande beroende av motsvarande biologiska substanser som 
skänker lustförnimmelser” (s 42). Piltz fortsätter att jämföra med det 
biologiska, och påpekar att även om ”halten” bara sänks ytterst litet, så 
kan det ge en stark frustration, ”trots att man befinner sig på nivåer som 

–––––––––
119 Jmf filosofen Weil som beskriver, hur en djupt lidande människa i en tillfällig paus i sitt lidande, 

inte kan avgöra om det hon gör är ont eller gott. Hon kan följaktligen just då inte själv se att hon 
gör något ont. Weil skriver: ”När man är mitt uppe i det onda, upplevs det inte som ont, utan som 
nödvändigt”. (1954, s 116) 

120 Jmf Igra (2001) när han talar om att mäns ökade brutalisering är följden av deras deltagande i det 
brutala våldet och inte orsaken till det. De våldför sig inte på grund av att de är brutala, utan de blir 
alltmer brutaliserade av själva handlingen, vilket, enligt Igra, sätter deras moraliska känsla ur spel. 

121 Detta blir motsatsen till den kraftspiral, som enligt Eriksson (1994) har förmåga att förnya 
och/eller förvandla människan i positiv riktning. Eriksson jämför människans kraftspiral med 
människans grundläggande tillit till någon eller något. Om tilliten finns kan människans 
”urlängtan” komma in i en spiralrörelse som går mot ”allt högre medvetenhet och vardande som 
människa”. (Eriksson, 1998, s 594) 

122 Här kan också jämförelser göras med forskning utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv, där 
exempelvis Socarides (1988) menar att den perversa handlingen endast kortvarigt leder till 
ångestlättnad och därför återupprepas på ett tvångsmässigt sätt. Sereny beskriver, när det gäller 
allvarliga brott som barn begår, att det fortfarande inte finns någon kunskap om den ”brytpunkt” 
som leder barnet mot brottet. ”Vad vi däremot säkert vet numera är att när denna brytpunkt väl är 
uppnådd kan barnet inte undertrycka den”. (1999, s 320)  
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en gång skänkte extas” (s 42). Detta kan jämföras med tvångsmässigheten 
hos de patienter som studerats, där övergreppstillfällena ger en tillfällig 
flykt från ledan och tomheten, och på det sättet allteftersom skapar ett 
ökat behov. 

Trots denna tillvänjning och tvångsmässighet, som enligt denna 
forskning även förutsätter en ”avstängdhet” hos männen, finns det innerst 
ett stort lidande. Detta visar sig tydligast när de på olika sätt får kontakt 
med sin egen utsatthet eller de kränkningar som de varit utsatta för som 
barn (jmf Tidefors Andersson, 2002). Dessa patienter är på många sätt 
lättkränkta och sårbara ”barn” som söker samhörighet och bekräftelse, 
samtidigt som de i detta sökande utsätter nya barn för enorma 
kränkningar. Det är detta som blir det totala sveket mot dem själva också, 
och till slut kan de inte längre ens för sig själva dölja att de faktiskt kan 
ha kränkt de barn som gett dem en så djup känsla av tillhörighet. 
Resultatet av denna ”farliga gemenskap” ger dem därigenom en dubbel 
smärta som de inte tycks ha förmåga att hantera. 

Av och till blir lidandet därför outhärdligt och ger dem självmords-
tankar. De föraktar sig själva och känner sig utan människovärde, trötta 
och orkeslösa. De erfar också denna djupa förtvivlan när de inser att det 
är de själva som är ansvariga för att de blir ”smutsiga”. De har förstört 
något som i det närmaste varit heligt för dem, både barnen men även 
deras eget innersta, och därmed blir lidandet för dessa patienter så stort. 

Patienternas lidande kopplat till Erikssons lidandeteori 
Som det framgick i avhandlingens teoretiska perspektiv beskriver 
Eriksson (1993, 1997) lidandet på tre nivåer, det vill säga ”att ha ett 
lidande”, ”att vara i ett lidande” och ”att varda i lidande”. Patienterna i 
föreliggande studie lider på alla dessa nivåer. De har ett lidande då de 
uttrycker att de inte förstå hur de har hamnat i den situation där de 
befinner sig. De kan beskriva sitt handlande som utlöst av tvångstankar 
som de känner sig maktlösa inför. På den relationella nivån, som handlar 
om ”att vara i ett lidande”, försöker de tillfredsställa behov på ett sätt som 
de tror ska lindra deras lidande. Då de emellertid inte känner till orsaken 
till sitt eget lidande, blir riktningen fel när de ska försöka lindra det. När 
de trots det märker att övergreppen ger dem en viss lindring, om än 
snabbt övergående, drivs de allt längre bort i den felaktiga riktningen mot 
nya övergrepp. Följden blir emellertid en ännu större ensamhet och en 
känsla av att vara ”trasig” och värdelös. Risken finns till slut att de 
stänger av kontakten med sitt eget inre, sitt liv och sin längtan, och 
därmed också med sina egna val och möjligheter. Om detta ska kunna 
undvikas kräver lidandet gensvar. Att bekräfta en människa som har 
tappat kontakten med sitt eget inre är emellertid en svår uppgift, vilket 
också föreliggande forskning har visat. Lidandets tredje och djupaste 
nivå, enligt Eriksson, är ”att varda i lidande”. Denna forsknings patienter 
med sin totala utsatthet, sin djupa kränkning och sitt utanförskap i livet 
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hör hemma även på den här nivån. Här fördömer de sig själva och 
funderar av och till på att ta livet av sig123. Emellertid finns här 
möjligheter, även för dessa patienter, att kunna försonas med sitt lidande. 
När människan är på väg mot upplösning och kaos, visar även annan 
forskning124 än Erikssons (1993, 1997) att livsfrågorna kan bli centrala, 
varigenom det finns möjligheter. 

Eriksson (1998) pekar på att lidande alltid bör ses utifrån den lidande 
människans perspektiv. Således gäller det även patienterna i denna 
forskning, att det alltså är ont för dem själva att de lider, och det har även 
framgått ovan. Det problematiska med detta konstaterande är emellertid 
att dessa mäns lidande förorsakar andra människor mycket ont och på det 
sättet är sammanvävt med andras lidande. 

Gott och ont, lust och lidande är svåra begrepp, bland annat just för att 
de är sammanflätade. Frågan uppstår då om dessa patienters längtan och 
lust är ond? Antar vi barnets perspektiv framträder givetvis framför allt 
det onda, även i männens längtan. Barnet ligger dock i den yttre 
horisonten av dessa patienters lidande, det som inbegriper samhället med 
dess värderingar och moral. Om vi istället för en stund försöker hålla 
undan den yttre horisonten och enbart koncentrerar oss på patienternas 
lidande, blir det möjligt att fokusera på vad deras längtan mer handlar 
om. Hur kan det komma sig att en människa blir i stånd till att förråda sig 
själv och kränka sig själv genom att förgripa sig på barn som ger eko i 
deras eget inre? 

Här finns inga bestämda svar att få, men då lidande som något ont är 
centralt i denna forskning, vill jag också beröra den onda lusten så som 
Eriksson (1994) beskriver den. I varje lidande finns, enligt Eriksson, både 
lust och njutning, trots att lust egentligen är lidandets motsats. Eriksson 
beskriver fyra grundpositioner i lidandets kamp, där den hopplösaste 
positionen är då den onda lusten tar över och får makt över människan, 
som därigenom blir driven och ofri125.

I denna forsknings resultatbeskrivning visar sig tydligt patienternas 
ofrihet, då de upplever att förvillelsen ”drabbar” dem genom att gripa tag 
i dem. Männen kan klaga över sin kropp, som hindrar dem från att avstå 
från övergreppen: 

–––––––––
123 Jmf med Lévinas (1988) som beskriver att om ett lidande överväldigar människan, kan lusten att 

leva gå förlorad, trots att medmänniskor försöker uppmuntra en.  
124Exempelvis Cullberg (1982).  
125Det finns en tibetansk term, ´nyon mong´, som kan översättas med ”det som drabbar inifrån” eller 

med ordet ”villfarelser” (Dalai Lama & Cutler, 2002). Språkligt står detta tibetanska ord för en 
känslomässig och kognitiv händelse som spontant drabbar själen, förstör sinnesfriden eller 
åstadkommer en störning inom psyket när den uppträder, och därigenom förstör människans lugn 
och sinnesnärvaro. Dalai Lama påstår att denna villfarelse skapar negativa ”begär” som inte alltid 
är så lätta att övervinna. Dock visar han på möjligheter. Han påstår att om människan kan inse att 
förvillelsens begär bygger på en känsla av missnöje och av att vilja ha mer, så kan hon välja att 
rensa bort sina förvillelser. I männens fall har vi sett att de har mycket att vara ”missnöjda” över i 
sitt liv, men har, som Tidefors Andersson (2002) skriver, svårt att förstå och relatera till sig själva 
genom att ”aktivt tänka” (jmf Arendt, 1996, 1997)., och på det sättet rengöra. 
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Jag är förbannad för att kroppen inte löd mig själv, eftersom jag 
nöjde mig gott och väl med den här närheten. 

Att avstå från övergreppen och istället inta den grundposition i lidandets 
kamp (Eriksson, 1994) där människan för en kamp för mening och växt, 
skulle för dessa patienter kunna innebära ett samtal med sig själva, 
varigenom de tvingas tänka efter126. En svårighet för dem att tänka efter 
utgörs emellertid av att de inte står ut med sitt eget inre, sin egen 
splittring och avskurenheten både från sig själva och andra. Men ska de 
katastrofala följderna kunna förhindras av männen själva, måste de 
granska sina egna motiv till vad de säger och vad de gör127. De behöver 
förstå vad deras längtan efter samhörighet och gemenskap leder dem till, 
istället för att välja att stänga av sig från världen och gå in i ett ”ovaket” 
tillstånd, och på det sättet avstå från att kämpa för sig själva. Merleau-
Ponty (1992/1962) har på ett tydligt sätt hjälpt oss att se hur männen 
väljer detta, istället för att i denna situation ta ansvar för att avstå från den 
lust som driver dem. När männen är ”ovakna” kan de även undgå att 
erkänna att denna lust finns hos dem och på det sättet undkomma att ta 
beslutet att gå in i det lidande, som följer med ett sådant erkännande. De 
patienter som studerats förmår dock varken erkänna sitt lidande eller sin 
lust och de förmår inte heller på egen hand ha något samtal med sig 
själva. Denna forskning visar emellertid på en möjlighet för dessa 
patienters samtal med sig själva. Ges de tillåtelse att ”vara” och bli 
mottagna i en vårdande gemenskap, samtidigt som de i denna gemenskap 
kan känna skydd och vila, skulle de kunna påbörja sin mognadsprocess. 
Detta kräver emellertid att även vårdare hela tiden rör sig mellan att 
förstå och att inte förstå128, vilket blir en utmanande kamp för dem. 

Reflektion över patienternas livslidande 
I den första delstudien framstår det tydligt hur patienterna plötsligt 
”drabbas” av ”något” som de även själva känner sig främmande inför. De 
kan inte förstå hur de både kan förråda sig själva och de barn som betyder 
mest av allt för dem. Förvillelsen är ett förvirrat tillstånd som kraftfullt 
förvärrar problem och svårigheter. Denna forskning visar hur dessa 

–––––––––
126 Cöster (2003) ser samtalet med sig själv och med andra som en betydelsefull del av att vara 

människa. Ett dylikt samtal är givetvis inte liktydigt med en monolog, enligt Cöster.  
127 Arendt (1996, 1997) reflekterar kring det som hon benämner människans märkliga men ”alldeles 

äkta oförmåga att tänka”. Följden av detta kan bli gärningar som Arendt ser som 
underlåtenhetssynder. För att undvika dem framhåller Arendt att människan måste bli medveten. 
Även Fredriksson (2003) förstår lidandet bland annat som ett brott i kommunikationen med sig 
själv.

128 Detta ovan är ett sätt att diskutera dessa patienters lidande i syfte att försöka förstå det, och 
vårdare måste förstå dem för att kunna vårda dem. Detta vårdandes förlängning är att hindra att fler 
barn blir utsatta, så det handlar givetvis aldrig om att försvara patienternas brott. 
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patienters förvillelser slutligen kan leda till ett tvångsmässigt och 
fastcementerat handlande hos dem. Även i andra studier, såsom 
Kwarnmarks och Tidefors Anderssons (1999), framkommer att mönstret 
hos dessa män ofta blir ”ett tragiskt upprepningstvång. // 
Tillfredsställelsen kan visserligen kvarstå över varierande tid men blir 
aldrig bestående, perversionen blir inte annat än en tillfällig lösning på 
den inre problematiken” (s 25)129. Ward och Hudson (2000) är ett annat 
forskarpar som beskriver hur sexualförbrytare upplever att de ”drabbas” 
av sitt övergrepp. Ward och Hudson kopplar männens automatiska 
reaktionssätt till inre mönster utifrån deras kulturella tillhörighet. De inre 
mönstren grundar sig i spår av tidiga och kulturella erfarenheter som kan 
prägla ett sexuellt ”tändningsmönster” och även ange vad som blir 
sexuellt tillåtet. I dessa tankegångar syns likheter med hur Merleau-Ponty 
kunde belysa de patienter i denna forskning, som i unga år fått vara 
åskådare till eller delaktiga i skeenden, som sedan har påverkat deras 
drifter på ett icke önskvärt sätt. 

Ward och Hudson (2000) förknippar även sexualförbrytares upplevelse 
av att ”drabbas” av sina övergrepp med kognitiva förvrängningar hos 
dem, vilket däremot innebär en något annan infallsvinkel än i 
föreliggande avhandling. Min forskning visar, med Merleau-Pontys 
(1992/1962) hjälp, att de kränkningar och det livslidande som blivit 
följden för männen, formar det drama som deras kroppar sedan 
tvångsmässigt spelar upp130. Merleau-Ponty visar hur dessa mäns sexuella 
”drama” varken är något som kan reduceras till könsorganen, till en 
biologisk drift eller till något intellektuellt, utan det männens kroppar 
erfar blir det som avgör och ”griper tag” i dem, utan att varken vara 
viljestyrt eller logiskt för dem. Det uttrycker däremot deras mänskliga 
vilsenhet och söndring. Detta blir något annat än en kulturellt betingad 
kognitiv perversion. 

Det existensfilosofiska synsättet på patienter, som sexuellt har förgripit 
sig på barn, har inte tidigare tillämpats i forskning inom det aktuella 
området. Den förståelse som detta bidrag ger till denna forskning är just 
att sexualiteten inte kan reduceras varken till könsorganen, till en 
biologisk drift eller till något intellektuellt, utan har, enligt Merleau-Ponty 
(1992/1962), en existentiell dimension, på samma sätt som det 
existentiella har en sexuell dimension. Det medför att mycket av den 
tidigare forskningen, som fokuserat på både fysiska, sociala, kognitiva 
och beteendebaserade behandlingar, kan ses i ett annat ljus. 

–––––––––
129 Jmf med Erikssons (1993, 1997) ”att vara i ett lidande”. 
130 Jmf Dalai Lama & Cutler (2002) som visar på hur ett negativt ”förvirrat” sinnestillstånd har 

förmåga att binda en människa. De skriver att människan kan bli olycklig och inlåst i sitt eget 
skinn, i sin egen hjärna, varigenom en känsla av missnöje lätt kan leda till överdrifter. Detta 
stämmer med det informanterna i delstudie ett berättar om hur de känner sig låsta och störda av 
syn- och minnesbilder av övergrepp som hänt tjugo år tidigare. De är vid intervjutillfällena alltjämt 
påverkade av intrycken och kan tillsynes lätt återskapa dem i minnet.  
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Som det framgår i denna avhandlings bakgrund, har det förts och förs 
alltjämt en intressant debatt kring dessa mäns tänkande och deras 
empatiska förmåga. Vissa jämförelser kan dras med denna forsknings 
tankegång om att patienterna, för att kunna mogna, behöver en djup 
känslomässig beröring och förståelse för sin tillvaro, om fler brott ska 
kunna förhindras. Detta resonemang stämmer också överens med 
Webster och Beech (2000) som i sin studie kommer fram till att för att 
kunna ta ansvar för sitt brott, måste den som förgripit sig på barn på ett 
djupt känslomässigt plan bearbeta det som brustit131.

 Likheter med hur patienterna beskriver sitt livslidande utifrån sin 
uppväxt och sina egna tidiga erfarenheter av livet, finns även beskrivet i 
flera andra studier (jmf Langfeldt, 1998; Hedlund, 1995; Wieckowski, 
Hartsoe, Mayer et al., 1998; Smallbone & Dadds, 2000; Nyman, Risberg 
& Svensson, 2001). 

En uppfattning om sexualbrott är att det är en fientlig handling som 
varken har med sexualdrift eller närhet att göra. Groth med medarbetare 
(1977) gav en bild av det sexuella övergreppet som ett uttryck för 
aggression, fientlighet och hämnd, med ett behov av att återta makt och 
kontroll. Det har inte kunnat bekräftas i denna studie, kanske beroende på 
att lidandet hos patienterna har fokuserats. Dock finns antydningar i 
patienternas beskrivningar om att aggression och maktutövning skulle 
kunna finnas med som en bakomliggande kraft, men det beskrivs inte 
som något aktivt närvarande i övergreppssituationen. Däremot stämmer 
Tidefors Anderssons (2002) resultat väl överens med föreliggande 
forskning. Även i den avhandlingen finns en koppling mellan männens 
längtan och deras livslidande. Trots att Tidefors Andersson framhåller att 
övergrepp mot barn till största delen handlar om förgriparens sexualitet 
och erotik med barnen, beskriver hon att dessa män hade ”en längtan som 
gick åt fel håll. Barnen hade något att ge och genom barnet blev man 
glad, lycklig, lugn, kände sig älskad. Barnen tillskrevs en förmåga att 
reparera de känslomässiga bristerna inom mannen eller t.o.m. att ge det 
man aldrig fick” (s 324). 

De män, som begått sexuella övergrepp mot barn, har inte själva 
förmått att bryta sin tvångsmässiga behovstillfredsställelse, trots att den 
uppenbart ger dem ett stort lidande. De ser i övergreppssituationen inga 
valmöjligheter. I resultatbeskrivningen framkommer också att männen 
inte kan avgränsa övergreppstiden så som vi gör med ”klocktiden”132. De 
beskriver tydligt att de lever i olika sorters tid samtidigt, en normaltid och 
en övergreppstid, där det sker en sammanblandning av förfluten tid, nutid 

–––––––––
131 Cösters reflektioner kring att samtala med sig själv och empatin har beröringspunkter med denna 

forskning. Han beskriver att genom att kunna tala med sig själv föds den etiska kompetensen. Han 
skriver: ”Empatin visar sig förmodligen ha sitt psykologiska fäste i att jag inte ens i mitt inre är 
ensam. Det finns alltid någon som samtalar med mig när jag samtalar med mig själv. Denne andre 

är som jag, denne andre är jag själv. Empatin är född. Vi bryr oss”. (2003, s 72) 
132 Heidegger (1993/1926) kallar ”klocktiden” för ”vulgärtiden”.  
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och framtid. En informant har beskrivit att han varken kan redogöra exakt 
för vad som hänt före eller efter övergreppet, och inte heller hur lång tid 
själva övergreppet tagit. Även andra män har svårt att definiera vad och i 
vilka situationer som deras längtan väcks, vad som hör till övergreppet 
och när det tvångsmässiga och ofria helt tar över. Flera informanter vet 
att de vid olika tillfällen kunnat avbryta ett handlande som vid andra 
tillfällen resulterat i ett sexuellt övergrepp, men de vet inte exakt i vilket 
skede de har kunnat bryta eller varför det har fungerat. Eftersom 
tidsgränserna för övergreppet verkar vara diffusa och flytande för 
patienterna, blir det ännu svårare för dem att hantera detta. Det enda de är 
klara över är att i det, som de kallar för övergreppsögonblicket, är de 
totalt närvarande. Detta förstärker emellertid samtidigt deras förvillelse 
och inre splittring, och därigenom ökas deras lidande. En möjlighet till 
ökad förståelse av denna situation för patienterna kan fås av det Dahlberg 
och Dahlberg (2003) beskriver om erfarenheters horisonter. De refererar 
till Husserl (2000/1913), där han beskriver en melodi som en helhet med 
enskilda toner som delar. Genom melodins helhet kan man förstå den 
enskilda tonens nödvändighet för att det ska bli en melodi, men också den 
påverkan denna tons kvalitet har på helheten. På så sätt kan enskilda toner 
avteckna sig i helheten, trots att det inte går att avgränsa den enskilda 
tonens betydelse för melodins helhet. På liknande sätt skulle man 
fenomenologiskt kunna se övergreppssituationens svåra avgränsning i tid. 
En del stunder är närmare, andra mer avlägsna delar av helheten ”tid”, 
och en del avtecknar sig enbart tillfälligt tydligare. De genomtränger 
emellertid alla samma helhet, som dock är svår att avgränsa för männen 
själva. Detta kan också påverka att de själva har svårt för att avgöra när 
ett övergrepp är ett övergrepp. Först när barnet blir tydligt i denna 
situation ”vaknar” männen. De har beskrivit detta på följande sätt: 

Det var ju fruktansvärt svårt för mig att ta ställning till var gränsen 
gick någonstans egentligen. // Det var [för mig] inte tabu liksom 
att beröra, det var inte tabu liksom. Men det var tabu att på något 
sätt göra något som kunde skada. // Om barnen grät eller gjorde 
motstånd så avbröt jag. 

De aktuella patienternas förvillelse gör dem sårbara. Farrel (1990) skriver 
att en sårbar punkt hos män ”är deras sexuella känslor, speciellt de som 
inte går att kontrollera” (s 14). Patienterna i den aktuella forskningen 
belyser denna sårbarhet och kan, istället för att erkänna sin utsatthet, anta 
ett sätt att vara genom vilket de inte riskerar att komma nära någon. De 
gömmer sin sårbarhet och glömmer den sedan, men risken med detta är 
att lidandet sedan inte kan uttryckas och därför istället förvärras. 
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Vårdarnas vårdande möjligheter 
Kwarnmark och Tidefors Andersson (1999) beskriver hur svårt det kan 
vara att arbeta med det ”fula” lidandet. Det fula lidandet beskrivs av dem 
som ett lidande hos den som har gjort något fult och skadat andra. Att 
därför tala om denna studies patienter och deras lidande, exempelvis i 
samband med övergrepp på barn, väcker motstånd hos de flesta. Det 
lidande som spontant prioriteras i samband med övergrepp är givetvis 
barnets. När männen uttrycker sitt lidande uppfattas det lätt som en bort-
förklaring eller som självförvållat. Kwarnmark och Tidefors Andersson 
(1999) skriver att ”behandling och vård brukar ju ges till den som lider 
och som är utan egen skuld” (s 39). Häri ligger alltså en svårighet för 
vårdare i att lindra dessa patienters lidande, även om förmågan skulle 
finnas hos patienterna att uttrycka sitt lidande. 

I den andra delstudien beskrivs hur vårdarna erfar att vårda de aktuella 
patienterna. Det dominerande är deras vilsenhet i vårdandet, men inte 
företrädesvis utifrån samma grunder som när det gäller deras patienters 
vilsenhet. En stor del i vårdarnas vilsenhet utgörs av bristen på yttre stöd, 
för de flesta vårdare kan ge uttryck för hur de skulle vilja vårda även 
dessa patienter133.

Vårdandets främsta teoretiska hemvist är vårdvetenskap, och på vilket 
sätt kan då vårdvetenskap och vårdteori ge stöd åt vårdare som har i 
uppdrag att vårda män som sexuellt förgripit sig på barn? 

I syfte att svara på den frågan följer nu först en sammankoppling 
mellan vårdvetenskapliga begrepp och det som denna forskning har visat 
kring vårdandet av patienter som sexuellt förgripit sig på barn. Därefter 
problematiseras denna sammankoppling utifrån föreliggande forskning. 

I denna forskning framgår det att för att dessa patienter ska kunna 
utvecklas och förändras, så att de inte begår nya brott, behöver vårdare 
erbjuda dem en vårdande gemenskap, i vilken patienten får möjlighet att 
lära sig hur man kan bejaka sin längtan efter gemenskap på ett 
omdömesgillt sätt. Den vårdande gemenskap, som betonats i denna 
avhandling, behöver ge stöd till männen i att kunna se livets villkor och 
sig själva som de är. För det krävs att de kan vila i en trygghet, där de inte 
känner sig dömda. Tanken är att de själva senare ska kunna skapa former 
av samhörighet på likvärdig och livskraftig bas med andra vuxna 
människor.

I den andra delstudiens resultat syns vårdandets möjligheter då vårdare 
uppnår klarsyn. Genom att beakta Mayeroffs (1971) filosofiska teori 
belystes denna klarsyn ytterligare, varvid framför allt ödmjukhetens och 
ärlighetens betydelse i vårdandet blev ännu tydligare. Vårdandet, enligt 
Eriksson (1987, 1990), handlar om att genom olika vårdaktiviteter, i form 

–––––––––
133 Det kan dock även vara så att patienternas vilsenhet och splittring påverkar vårdarna. Hellzén 

(2000) visar detta i sin avhandling om hur det är att vara vårdare av svårt psykiskt störda patienter. 
Han betonar dock att vårdarna i hans studie inte hade något som helst stöd för sitt vårdande. 
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av ”ansning”, ”lekande” och ”lärande”, stödja patienten i att kunna 
påbörja en inre förändring134. I denna forskning framkommer att vårdares 
och patienters största möjlighet att nå varandra är genom vårdares 
ansande135 vårdaktiviteter. Begreppet lek i Erikssons vårdteori inbegriper 
visserligen att stödja gemenskap och samhörighet, men det är inget som 
vårdarna i den här forskningen uttrycker att det finns en möjlighet till. 
Däremot har det i de tankemönster, som denna avhandling har resulterat i, 
visat sig, att om möjlighet finns för patienterna att låta sig genomkorsas 
av samexistensen136, så kan detta bidra till en upplevelse hos dem av att 
tillhöra den mänskliga gemenskapen. 

”Lära”, som den tredje beståndsdelen i vårdandets konkretisering 
utifrån Erikssons vårdteori, har grundbetydelsen att ge kraft till patienten. 
Möjlighet kan då skapas för honom/henne att uttrycka sin innersta 
längtan för att därefter bättre kunna forma sitt liv efter denna längtan. 
Wiklund (2003) skriver att lärande i grunden också handlar om genuin 
förståelse, om att ta till sig något, integrera det och därigenom göra det 
till sitt eget. Patienterna i denna forskning uttrycker ett stort behov av 
förståelse kring och kunskap om det som känns så förvirrande för dem, 
men för att de ska nå dit behövs först och främst att de ska tillåtas att vara 
i en vårdande gemenskap. 

Det som blir av intresse, att något grundligare reflektera över, är 
”ansandet” av denna forsknings patienter. I dagens sjukvård har 
ansningen i form av att nära och rena137 reducerats till kroppsvård utifrån 
framför allt tekniska vårdåtgärder. Leisti och Ståhl-Uutinen (1991) har i 
sitt arbete kring begreppet ”ansa” utrett dess djupare dimensioner. De 
skriver att sammanfattningsvis kommer det i ansandet till uttryck 
tillgänglighet och tillmötesgående mot den andre, vilket visar sig i en 
vilja till att ge uppmärksamhet, intressera sig för och lyssna till sin 

–––––––––
134 Lindström skriver: ”Det verksamma i relationen till hälsoprocesserna, dvs. vårdhandlingen, anger 

inriktningen för de aktiviteter som förverkligas i en vårdrelation. Det är därför av avgörande 
betydelse att alla vårdare är medvetna om vårdhandlingarna i relation till varje patient för att med 
olika aktiviteter och på sina unika sätt ha möjlighet att bidra till förverkligandet av 
vårdhandlingen”. (1994, s 87) ”Ofta går vårdhandlingen via upplevelseaspekten, dvs. genom att 
patienten ges möjlighet att uppleva något sker det en transformation (förändring) i 
hälsoprocesserna. Vårdhandlingen äger sålunda rum inom patienten och är inte direkt synlig.Varje 
vårdhandling kan sedan förverkligas med ett oändligt antal vårdaktiviteter, och vårdaktivitet är 
sålunda det som vårdaren gör för att åstadkomma den verksamma faktorn (=vårdhandlingen)”. 
(1994, s 98) 

135 Begreppet ”ansning” hos Eriksson (1987) motsvaras av engelskans ”trim”. Med detta menas att 
något är välordnat, skött, i fullgott skick och välutrustat. Eriksson skriver också att i ansningen 
finns det irrationella i en form av kravlöshet, som ger en möjlighet att bli medveten om den andres 
totala situation. 

136 Se exkursen, det filosofiska mellankapitlet. 
137Ansningen i form av att nära och rena belyser Wiklund (2003) med blomvård som metafor. Vi ger 

våra blommor vatten och näring, samtidigt som vi rensar bort ogräs och vissna blad. Vi beskär 
också för att få en frodigare växt och vi vet att man ska tala med sina blommor för att de ska trivas. 
Inom vården, skriver Wiklund, handlar ansningen om att nära och rena människan på ett sådant sätt 
att hälsoprocesserna gynnas. 
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patient. Dessutom ingår att fråga efter och skydda patienten, med syftet 
att skapa tillit, men även att ge människans kropp uppmärksamhet och 
skydd. Wiklund (2003) betonar dessutom att i ”ansa” ingår också att 
hjälpa personen att uttrycka svåra känslor av till exempel skuld och skam, 
men även att samtala kring de existentiella frågeställningar som både en 
sjukdom och en livskris aktualiserar. Detta överensstämmer med det som 
denna studies vårdare uttrycker kring hur viktigt samtal med patienterna 
är.

Fredriksson (2003) betonar det vårdande samtalet som en väg för att 
återupprätta ”den verkliga gemenskapen” mellan människor. Han 
poängterar att det vårdande samtalet lindrar lidandet samtidigt som det 
möjliggör en förankring i tiden. Även detta är betydelsefullt för just 
denna forsknings patienter, då deras oförmåga att leva ”här och nu” på 
det sättet även skulle kunna förbättras genom samtal138. Även Rehnsfeldt 
(1999) tar upp ansningens förmåga att stödja en lidande människa139.

Med utgångspunkt från ”ansa” behöver alltså vårdare både 
uppmärksamt lyssna till det som de inte förstår och samtidigt försöka 
hålla kvar patientens intresse för det denna vårdrelation med en vuxen 
människa skulle kunna ge honom ”här och nu”. Utifrån vårdaktiviteten 
”leka” skulle patienten ges möjlighet till att låta sig genomkorsas av 
samexistensen, där ”lära” i denna mänskliga gemenskap då skulle kunna 
ge patienten kraft samt möjlighet att bli medveten om sin egen djupa men 
obegripliga längtan, samtidigt som patienten alltså helst vill ”stänga av”. 
Därför kan dessa vårdaktiviteter inte utövas på ett inlärt eller mekaniskt 
sätt, utan det förutsätter ett engagemang av vårdaren. I stunder av klarsyn 
förstår och ser vårdare dessa möjligheter till att lindra patientens lidande, 
men allt som oftast upplever de det svårt att genomföra detta vårdande. 
Även Hellzén (2000) belyser svårigheterna när en splittrad patient ska 
vårdas. Han betonar hur svårt det kan vara att relatera till en sådan 
patient. Detta medför givetvis att vårdare har svårt att se patienternas 
lidande. Hellzén påpekar att oförmågan hos vårdare att se svårt psykiskt 
lidande patienter som subjekt, även accelererar känslor av ensamhet och 
övergivenhet hos vårdare själva. Höglund (2001) tar upp hur svårt det är 
att vårda rättspsykiatriska patienter och då framför allt sexualbrottslingar. 
Hon beskriver att med de flesta andra patientgrupper förmår vårdare till 
rättspsykiatriska patienter se deras svårt psykiska störning som en 
förklaringsmodell till brottet, varigenom människoödet då framträder, 
vilket vårdarna sedan försöker ställa i centrum. Men med patienter, som 

–––––––––
138 Jacobsen beskriver dialogen enligt Freire som ”sättet på vilket människor kommer till sin rätt som 

människor” varigenom den blir ”en existentiell nödvändighet”. (2000, s 160) 
139 I Rehnsfeldts (1999) forskning beskrivs det outhärdliga lidandet som ett ”oemottaget” lidande, ett 

lidande som inte har tagits upp till ytan. I detta outhärdliga lidandet är livet ett stillastående mörker. 
Ansningen är, enligt Rehnsfeldt, det som får avgörande betydelse i detta outhärdliga lidande. Det 
som hjälper är den andres beröring, kravlösa omsorg och även hans/hennes inlevelse i att livet 
upplevs som ett mörker och därför saknar betydelse. Rehnsfeldt skriver att ansningen blir ett 
uttryck för det existentiella livsmötet. 
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sexuellt förgripit sig på barn, anser vårdarna att en sjukdomsförklaring är 
otillräcklig. Diagnosen pedofili, skriver Höglund, uppfattas snarare som 
en benämning på den brottsliga och obegripliga handlingen. Därför 
upplever vårdare, enligt Höglund, att det med dessa patienter är svårt att 
se den brottsliga handlingen, som en del av den helhet utifrån vilken de 
anser sig vilja betrakta sina patienter. Vidare beskriver Höglund, i likhet 
med denna avhandling, att vårdare har svårt att se vad det egentligen är 
för fel på en ”pedofil”, och bland annat därför har de också svårt att 
hantera dessa patienter i den praktiska vårdvardagen. Lösningen blir, som 
Höglund uttrycker det, att vårdare konstruerar en gemensam uppfattning 
som en fungerande förklaringsmodell. 

I den här forskningen har det tydligt visat sig hur oerhört frustrerande 
det är för vårdare att möta patienter vars längtan efter samhörighet har 
hamnat på villovägar, och därför uttrycks genom självupptagen lust till 
sexuell tillfredsställelse med barn. Vårdare upplever detta som både 
obegripligt och skrämmande. Trots dessa upplevelser behöver de ändock 
i vårdandet, med Carlssons (2003) ord, vara nära patienten och inte vara 
rädda för att ”överlämna” sig själva till patienten och den vårdande 
situationen, om vårdandet skall kunna lindra lidande. 

Trots att det, som ovan visats, finns ett vårdteoretiskt stöd för det 
vårdande, som denna forsknings patienter behöver, är det ändå svårt att se 
hur detta vårdande ska kunna förverkligas. Är det möjligt att lysa upp 
även förståelsen av detta med hjälp av existensfilosofiska reflektioner? Vi 
återgår en stund till Merleau-Ponty (1992/1962) när han talar om 
existensens rörelse mot andra, mot framtiden, mot världen, hur den kan 
börja om ”likt en vårflod”. Han reflekterar kring hur den ”sjuke” kan 
återfå sitt ursprungliga tillstånd, inte genom en intellektuell ansträngning 
eller ett abstrakt beslut hos viljan, utan genom en förvandling. Kan denna 
förvandling förstås utifrån ett vårdteoretiskt perspektiv? 

Likheter finns med den tredje akten i lidandets drama140 (Eriksson, 
1994). Där finns möjligheterna till formandet av något nytt. Eriksson 
uttrycker att denna förvandling måste ske genom att lidandets kamp 
genomlevs av patienten tillsammans med en vårdare som har förmågan 
att uppfatta den andres lidande. Men om nu vårdare inte förmår detta, 
finns det då någon annan väg eller finns det något som bör föregå denna 
förvandling? Kan det vara så att innan förvandlingen hos dessa patienter 
kan ske, så måste de ta till sig allt sitt elände, all sin sorg och visa upp alla 
sina ”sår”? Är det detta som betyder att få bli det man är just ”här och 
nu”, att tillåtas vara det man är? Behöver männen få vara där de befinner 
sig just ”nu”? Är det här man måste börja, och vara kvar under en längre 

–––––––––
140 Lidandets drama skildras av Eriksson (1994) som bestående av tre akter. 1: Bekräftandet av 

lidandet. 2: Att ge lidandet tid och rum i syfte att den lidande ska få möjlighet att lida ut. 3: 
Försoning med lidandet och livet, dvs. den lidandes formande av en ny enhet. Se även fotnot 35 sid 
29. 
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tid, för att kunna förstå något av sin egen existentiella situation141 och hur 
man själv fungerar, för att först därefter kunna förvandlas och komma ur 
den onda cirkeln? Det kan nog vara så att när dessa patienter får bli det de 
är, känna in och erfara det de är, då kan förvandlingen och mognaden mot 
en helare människa påbörjas. 

Men är den vårdande relationen det optimala rummet för detta? 
Relationen ses oftast som avgörande för en god vård och som den 
grundläggande strukturen för allt vårdande (Meleis, 1997; Eriksson, 
1987; Kasén, 2002; Dahlberg m. fl., 2003), men det syns som att 
patienterna i denna studie, framför allt till en början, behöver ett större 
utrymme där de bara vågar ”vara”. En enskild vårdrelation kan i början 
väcka den rädsla dessa patienter har för vuxna relationer. Det betyder 
givetvis inte att enskilda vårdare kan dra sig undan patienterna, utan de är 
alltjämt de viktigaste personerna även i detta större vårdande utrymme. 
Vårdare behöver finnas till för dessa patienter och förmå sig att lyhört142

lyssna till dem. De behöver våga leva sig in i hur det exempelvis är att 
känna sig ”smutsig”, de behöver bejaka dessa mäns knapphet utan att 
acceptera den, men vårdarna bör medvetet sinsemellan dela på dessa 
vårdaktiviteter. Då finns kanske möjligheten att inte vårdandet blir 
påträngande för dessa patienter. Att ta emot patienten precis som han är 
och våga vara en del av känslan som patienten har, även när han påbörjar 
den smärtsamma processen mot att acceptera sig själv som människa, 
kräver en stor insats av vårdare. Detta ”vara” blir i form av ett gemensamt 
och existentiellt sökande där man utan förbehåll behöver gå varandra till 
mötes med alla de svårigheter och risker det kan medföra. Younger 
(1995) betonar att ”vara” just innebär en närvaro där den andres existens 
är erkänd. Det kräver även en stor insats att ge dessa patienter en känsla 
av att de trots allt är berättigade som människor143, att de har rätt att leva 

–––––––––
141 Detta kan tyckas vara likt insikt, men i insikt ligger mer en slags kognitiv förståelse. Merleau-

Ponty (1992/1962) har en existentiell syn där hela människan ingår. Jämför också med Erikssons 
(1994) ”att varda i lidande”, där vardandet föds genom att varandet tas på fullt allvar. Jag kan aldrig 
bli något annat än jag är om jag inte först tillåts vara det jag är. Här kan också jämförelser göras 
med begreppet identitet som har en innebörd av att vara sig själv för att skapa något nytt. Kan det 
vara så att genom att vara ”närvarande”, dvs. nära varandet, kan jag komma vidare, och komma 
”förbi” mig själv. Igra talar om att när människan ser sig själv, och verkligen på ett nytt sätt, då är 
hon inne i en omvälvande process, där hon måste försonas med sina egna handlingar och med vad 
andra gjort mot henne. Allt går inte att förlåta, men det är enligt Igra möjligt att försonas med att 
brottet har inträffat. ”Försoningsarbetets styrka ligger i att det förmår överskrida bitterhet och 
grämelse utan att ansvarsfrågan behöver förnekas”. (2001, s 136) Detta medför att det etiska i 
vården framstår när patienten förmår se på sin situation på ett annat sätt, när han/hon får en slags 
upprättelse. 

142 Jmf med Johansson (2001) som beskriver lyhördhet som en handling riktad mot någon annans 
tillstånd i syfte att förändra för denne genom att förstå den andres behov och önskan, utan att 
nödvändigtvis själv erfara liknande känslor som den andre. Johansson framhåller att det är 
livsvärlden man lyssnar till när man är lyhörd. 

143 Att de har ett berättigande är en vårdetisk grundkategori (Eriksson, 1990). Även Igra skriver att 
”varje människa har en grundläggande etisk strävan som var och en bär inom sig. Varje förövare 
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sina liv144. Denna ovan beskrivna gemenskap förutsätter emellertid 
gränser, för utan gränser kan en mänsklig gemenskap varken skapas eller 
avgränsas145. Först i skydd av en sådan gemenskap kan dessa patienter 
börja ta till sig vidden av vad de har gjort och stå ut med att det är just de 
själva som gjort det. En patient uttrycker detta på följande sätt: 

Personal som kan säga rakt i ansiktet att jag hatar vad du har gjort, 
men jag kan prata med dig ändå, då blir det på ett helt annat sätt än 
att inte bli tilltalad, att ingen bryr sig. Då har de [vårdare] tagit 
ansvar tycker jag. 

Genom ett ansvarstagande där vårdare ser patienterna, kan de stödja dem 
med att bli det de är och till att även ge dem möjlighet att bekänna och 
ångra i djup bemärkelse. Av detta bejakande skulle dessa mäns vilja att 
gå vidare kunna väckas varefter de kan påbörja sin förvandling. Den 
svårighet som här framstår är alltså att, för att bli något nytt, så måste 
man först bli den man är, alltså ta sin utgångspunkt ifrån det. Männen 
måste dessutom ”lockas” till att vilja dela en vårdgemenskap ”här och 
nu”. För att förvandlingen ska kunna ske, måste de dras tillbaka från sitt 
”ovakna” tillstånd och till närvaron146, för att på det sättet vara nära 
”varandet”147. Detta kräver givetvis ett stort tålamod och en stor 
generositet av vårdare, samt en lyhördhet för hur dessa patienter kan hålla 
balansen under denna vändpunkt i livet. Den kamp som vårdare utkämpar 
behöver resultera i att de förmår förstå männens längtan och kan möta 
dem i medvetenhet om att de har denna längtan148.

Resultatet för männen kan då bli en förvandling likt den vårflod, som 
Merleau-Ponty (1992/1962) talar om som existensens rörelse mot andra, 
mot framtiden och mot världen. I detta resonemang, utifrån forskningens 
avslutande tankemönster, finns paralleller med Nyströms (1999) 
forskning kring allvarligt psykiskt störda människor. Nyström framhåller 
att för att de ska kunna möta sin längtan att betyda något för någon annan 
människa, så måste de tillåtas att få vara det som de är. De ska inte 

                                                                                                  
måste därför kväva sin etiska strävan för att slippa uppleva sin grymhet som just outhärdligt grym”. 
(2001, s 76)  

144 Goldberg (1986) betonar att i ett ”varande” (being) ingår att enbart kritisera det någon gjort och 
inte hur han/hon känner eller tänker innan han gör det. 

145 Levinas (2001/1978) är även tydlig med att det inte kan bli ett möte med den Andre om det inte 
finns ett Själv som kan möta andra. Detta kan jämföras med Lindström (1994) som betonar att en 
oförmåga till distansering även kan innebära att närheten förlorar betydelse. 

146 Igra (2001) framhåller att varje sammanfogande av det som varit söndrat leder till smärta, 
eftersom människan då tvingas ge upp och ompröva illusioner om sig själv och världen. Men detta 
är den enda vägen för utveckling och mognad. Det är enligt Igra ett öppet tillstånd och en ständigt 
pågående tillblivelse och det är därför som den är förenad med smärta. 

147 Även Öhlén (2000) poängterar hur viktigt det är att vårdare har förmågan att bara vara med 
patienterna, för att kunna lindra lidande. Vårdare behöver inte alltid göra eller säga något.  

148 Även Jaspers (1970) talar om en existentiell kamp hos människan såsom en kamp för gemenskap, 
samhörighet och ömsesidig bekräftelse. 
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behöva kämpa för att utvecklas till något de varken är eller tycks ha 
förutsättningar att bli. Men till skillnad från Nyströms resultat kan 
männen i denna forskning inte bara tillåtas att få vara det som de är, utan 
därutöver måste de ovillkorligen förändras. Att vårdarna behöver stödja 
dessa patienter i att bli det de är betyder därför aldrig att det de gjort är 
acceptabelt eller accepterat, utan det är ställt utom allt tvivel att dessa 
män måste sluta att förgripa sig på barn. De får inte längre fortsätta att 
tillfredsställa sitt eget välbefinnande genom att utnyttja barn, utan de 
måste slutligen förvandlas, och vårdandet kan påbörja denna förvandling. 

Det som här nämns är emellertid bara en del av den vård som dessa 
patienter är överlämnade till. I vårdandet bör det även ingå att genom 
olika andra vårdaktiviteter stödja den behandling och eventuella terapi 
som dessa patienter får för att kunna utvecklas och förändras. 

Studiens pragmatiska värde för den kliniska 
vårdvetenskapen149

Denna forskning har gett en kunskap kring lidandet hos ”söndrade” 
patienter som på grund av det lidande denna söndring ger, har valt att gå 
in i ett ovaket tillstånd, som fått katastrofala följder. Dessutom har 
forskningen gett kunskap kring den kamp som vårdandet innebär för 
vårdare till dessa patienter. Vad krävs då av den rättspsykiatriska 
vårdverksamheten, så att vårdarnas kamp förmår lindra lidande och inte 
blir en kamp hos dem mot närhet och delaktighet i den vårdande 
situationen med de aktuella patienterna? Vad behövs för att männen ska 
få hjälp till att först vara det de är, för att sedan rå med att bli något 
annat?

Den här forskningen har visat att vårdande i form av ”caring” blir 
”utmanövrerat” när vårdare inte förmår att förstå patienternas livsvärld. 
Vårdandets kamp är svår och utmanande, varför den behöver många 
förkämpar och även yttre understödjande förutsättningar i 
vårdkulturen150.

–––––––––
149 ”Uttrycket klinisk vårdvetenskap står för kunskap och forskning om vårdandet. Den kliniska 

vårdvetenskapens primära forskningsintresse är vårdandet, dvs. att utöka förståelsen av vårdandets 
fundament och den vårdande akten samt de kontextuella förutsättningarna för vårdandet. ´Klinisk´ 
förutsätter kunskap om de idiografiska variationerna, dvs. studier av hur de generella systematiska 
invarianserna gestaltas hos enskilda patienter. I det inledande skedet då den kliniska 
vårdvetenskapen formas är den inomvetenskapliga forskningen nödvändig med tanke på att 
utveckla disciplinen som helhet”. (Eriksson & Lindström, 2003, s 4) Med klinisk/kontextuell 
vårdvetenskap vid Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete i Växjö, avses den 
vårdvetenskap som kommer till uttryck i konkret och vårdverksamhetsanknutet vårdande (Dahlberg 
m fl., 2003).  

150 Vårdkultur definieras av Leininger utifrån ett transkulturellt perspektiv som ”Inlärda, 
gemensamma och överförda värderingar, övertygelser, normer och levnadssätt inom en viss grupp, 
som styr människornas mönster för tänkande, beslut och handlingar”. (1991, s 46) Lindström 
(1994) skriver att en kultur skapas av människan. I begreppet kultur som härstammar från latinets 
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Kunskap om vårdandet av patienter som förgripit sig på barn 
efterfrågas av de vårdare som studerats. De känner själva att när de blir 
osäkra på hur de ska bete sig eller handla, tappar de sin klarsyn, och 
vrede och rädsla tar lätt över151. Specifikt efterfrågas dock varken den 
vårdvetenskapliga kunskapen eller livsvärldskunskapen, det vill säga hur 
de ska kunna nå fram till dessa patienter och deras värld och vad de sedan 
ska göra med den kunskapen. Om det kan bero på att den 
rättspsykiatriska vårdverksamheten är behandlingsinriktad, utifrån 
biomedicinska och psykologiska behandlingar, vilket genomgången av 
tidigare forskning har visat, eller på att den vårdvetenskapliga disciplinen 
alltjämt är ung och inte fullt etablerad, är svårt att svara på. Däremot visar 
denna forskning på behovet av att vårdvetenskaplig kunskap blir synlig 
och levandegjord för vårdare av patienter som förgripit sig på barn. Dessa 
vårdare är i stort behov av sådan kunskap för att ”vårdandets kamp” ska 
utmynna i att de förmår lindra sina patienters lidande. Innan jag 
diskuterar hur detta skulle kunna göras ska jag återgå till den andra frågan 
ovan.

Hur de studerade patienterna ska få möjlighet till att få ”vara” för att 
därifrån kunna förändras, är en avgörande fråga. Som det framgår i 
inledningen till denna avhandling, så finns det idag ingen behandling av 
män som begår sexualbrott mot barn som på ett tillfredsställande sätt kan 
förhindra fortsatt brottslighet. I själva begreppet behandling inbegrips att 
den återkommer med vissa mellanrum, och att patienten mellan gångerna 
själv försöker integrera det han förstått. Syftet med de flesta psykologiska 
behandlingar är att individen ska komma fram till en förståelse av sina 
problem innan han/hon kan förändras (Eysenck, 2000). Den aktuella 
studiens patienter är dock så söndrade och så omogna att det föreligger 
stora svårigheter för dem med terapiliknande behandlingar, vilket också 
bakgrunden till denna forskning visat. De uttrycker istället ett stort behov 
av att få börja om från början, ”ligga hopkrupen i knä´t på nå´n av 
personalen i soffan så här i fosterställning”, att bara få vara och ”att få bli 
ompysslad”. Det är här som dessa mäns ”helförändring” måste börja. 

Det som också föreliggande avhandling ger skäl att tro är att 
patienternas livslidande hör ihop med deras svikenhet och tomhet152, en 

                                                                                                  
cultus framträder begreppsmässigt dimensionerna vörda, vårda och odla. Detta innebär att i en 
kultur odlar och vördar man alltid något, även om det inte alltid är helt medvetet för dem som ingår 
i denna kultur. I en kultur lär man sig på det sättet att förstå budskap, ritualer och traditioner utifrån 
det som skapar kulturen. Det blir ett slags (ut)bildning. Kulturen präglas, enligt Lindström (1994) 
av den värderangordning som råder och som vi tillsammans upprätthåller. Höglund (2001) 
definierar kultur som att ett antal individer har internaliserat en gemensam ideologi. Hon skriver att 
kulturen är intersubjektiv och inverkar på individernas sätt att uppfatta sin omvärld. Samhörigheten 
stärks mellan medlemmarna genom att den sociala ordningen upprätthålls i gruppen. 

151 Jmf Fagerberg (2004) som i sin studie har visat att kunskap och ett gott självförtroende hos 
vårdare är avgörande för deras förmåga att vara följsamma mot patienten och låta dennes genuina 
behov styra i vårdandet. Utan dessa egenskaper tar lätt osäkerhet och vilsenhet över. 

152 Jmf med Rehnsfeldt som uttrycker denna situation på följande sätt: ”De ´ofullgångna´ eller 
oförlösta livsbegären uttrycks eller återspeglas i livslidandet. Lidandets kamp är en 
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situation ur vilken de inte finner en acceptabel utväg153. De tycks inte ha 
fått växa upp i ett sammanhang i den ursprungliga betydelsen av en 
kulturell gemenskap, där de fått lära sig att vörda eller odla något i sitt 
liv. Beroendet av ansvarstagande vuxna människor, inte friheten från 
dem, är det som hjälper ett barn att få tillit till både vuxna och andra barn, 
men det har inte dessa män fått erfara, enligt föreliggande forsknings-
resultat. Uppväxten har snarare präglats av ett utanförskap, med avsaknad 
av vuxna förebilder154. När det naturliga vårdandet uteblir, finns en större 
risk att människan tappar riktningen i sitt liv. Detta har för patienterna i 
denna forskning fört med sig att de avlägsnat sig från den djupa 
mänskliga gemenskapen. Trots det har de en längtan dit, en längtan som 
emellertid får katastrofala följder. 

 Hur ska då vårdandet av männen kunna bidra till att de får en 
möjlighet till att ”börja om” i sina liv? Vad betyder det för dem att få 
”vara”? Jo, som det visades ovan måste de se hur svikna de blivit, se sin 
barndom för det den varit, se sin tomhet, se sin längtan efter barn och 
mänsklig gemenskap och resultatet av det, att de faktiskt vill ha sexuell 
njutning tillsammans med barn, som ett uttryck för deras sätt att 
tillfredsställa sin urlängtan. De måste med hela sin existens känna in att 
brottet faktiskt hör ihop med dem som personer. Detta måste de 
emellertid absolut få göra i skydd (jmf ”ansa”) av en vårdare som också 
ser detta, men som samtidigt tålmodigt försöker se och förstå vad brottet 
relaterar till i männens livsvärld. Då finns möjlighet för vårdarna att 
stödja dessa patienter med att kunna ta in vidden av det inträffade. 
Vårdarna behöver, för att kunna ge dessa män stöd i att bli det de är, i 
någon mening ge dem möjlighet att ”vara någon” med dem, det vill säga 
att männen känner att vårdare kan se att de utifrån sina förutsättningar 
ändå har gjort så gott de kunnat, det vill säga gjort vad de har kunnat 
utifrån sin förmåga. Men hur ska då vårdare förmå detta? 

Här kan vi sammanföra svaren på de båda frågorna kring vad som 
krävs av den rättspsykiatriska vårdverksamheten för att klara av 
”vårdandets kamp”, och för att stödja männen till att först vara det de är, 
för att sedan kunna bli något annat än de är. 

Möjligheterna finns i vårdkulturen och i dess utformning. Att 
patienterna är överlämnade till rättspsykiatrisk vård, innebär att de vistas 

                                                                                                  
förlossningskamp för livsbegären!”. (1999, s 136) Det förefaller som att patienterna i denna studie 
varken har fått eller vet hur de ska få sina livsbegär efter en mänsklig gemenskap förlösta. 

153 Nyström beskriver den existentiella ensamheten som en ständigt närvarande ensamhetskänsla, 
som en upplevelse av alienation, ”ett slags främlingskänsla som innebär att den mänskliga 
gemenskapen bara kan betraktas utifrån”. (2003, s 239) 

154 Igra påpekar att grymhet inte främst är en instinkt eller ett biologiskt fenomen, utan en företeelse 
som växer fram ur den mänskliga kulturen. Han framhåller att människans grundläggande etiska 
strävan är utan givna eller entydiga lösningar, varför den lätt kan upplevas som ”outhärdlig och 
därför söker sig det plågade jaget gärna tillbaka till välkänd mark”, som mycket väl kan vara en 
”fortsatt socialisation in i omoral”. (2001, s 163) Trots det framhåller han att det alltid i slutändan är 
den enskildes ansvar att motstå frestelsen att ge efter för lockelsen i grymheten. 
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de flesta av dygnets 24 timmar på en rättspsykiatrisk vårdavdelning. 
Förutom att de kanske får vissa behandlingar med jämna mellanrum, ska 
de även ha tillgång till en vårdande omgivning med vårdare dygnet om. 
Det som blivit tydligt genom denna forskning är att den vårdande 
kulturen på olika sätt bör förmedla den vårdvetenskapliga kunskapen och 
kunskap om livsvärlden, i syfte att bistå vårdare i ”vårdandets kamp” för 
dessa patienter.  

Både vårdare och patienter är i behov av en positiv och uppmuntrande 
omgivning för att kunna utvecklas. För detta krävs att patient och vårdare 
hittar ett gemensamt område där de kan mötas, och det är först när 
patienten kommer i centrum i gemenskapen, som vårdarens etiska 
hållning blir klart synlig. Som hjälp behöver vårdare olika former av 
handledning, som kan ge dem vårdvetenskapliga kunskaper155 samt stöd 
och trygghet, men även väcka förväntningar hos dem, så att de får kraft 
att ställa krav på en vårdkultur där en gemensam vårdande värdegrund 
anger riktningen.  

Vårdandet av dessa patienter är beroende av att vårdarna förmår skapa 
den gemenskap som patienterna behöver, och därigenom är vårdarna de 
viktigaste, men också ömtåligaste, verktygen för vårdandet156. Därför blir 
det extra viktigt att fundera över vilka inslag i vårdkulturen som måste 
understödjas eller kanske byggas ut för att kunna ge vårdare det stöd de 
behöver för vårdandet av dessa patienter. Särskilt de patienter, som inte 
genom ett naturligt vårdande fått del av vad man i en djup mänsklig 
gemenskap bör odla, vörda och vårda, har dessutom ett ännu större behov 
av att växa in i detta med hjälp av ett professionellt vårdande i en 
vårdande kultur. Detta gäller i högsta grad de patienter som studerats i 
denna avhandling.  

Vårdkulturen får utifrån detta en betydelsefull uppgift i helandet av 
dessa söndrade människor. Det kan ta lång tid för dem att våga gå in i en 
vårdrelation, och då får en vårdande gemenskap genom vårdkulturens och 
avdelningsmiljöns utformning en ännu viktigare plats. Att vårdare 
gemensamt granskar och begrundar sina vårdaktiviteter bör vara något 
ständigt återkommande, och hur man handlar utifrån detta bör bli till 
goda förebilder för patienterna. Många forskare betonar just goda 
förebilder som en viktig del av en vårdkultur (Lindström, 1983; 

–––––––––
155 Ekebergh (2001) framhåller att det behövs reflektioner i en lärande gemenskap för att 

sammanbinda vårdvetenskaplig kunskap i teori och praxis. I den lärande gemenskapen, som kan 
utgöras av handledning, påvisar Ekebergh att den vårdvetenskapliga kunskapen kan levandegöras 
och beröra. Detta i sin tur skapar förutsättningar för att den vårdvetenskapliga kunskapen får 
möjlighet att införlivas i ens egen livsvärld och därigenom bli, med Carlssons (2003) ord, till 
kroppsbunden vårdande kunskap. 

156 Jmf med Lögstrup som betonar att ”vi är varandras värld och varandras öde”. (1994, s 48) Han 
skriver också: ”Enbart genom vår hållning till varandra bidrar vi till att ge varandras värld dess 
gestalt. Vilken omfattning och färg den andres värld får för honom själv, är jag med om att 
bestämma genom min hållning till honom”. (s 50-51) Även om Lögstrup inte talar om vårdare 
specifikt, så gäller detta även dem. 
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Högström & Tolonen, 1990; Nelms, Jones & Gray, 1993; Audet, 1995; 
Simonson, 1996), även för att stärka identiteten som vårdare. Det som 
emellertid inte tillräckligt har betonats när det gäller vårdkulturen är dess 
möjligheter till ett existentiellt vårdande, som inte utgår ifrån en 
individuell vårdrelation, utan ifrån ett gemensamt ansvarstagande av alla 
vårdare. Younger (1995) för fram att när man i en sådan vårdkultur 
gemensamt tar ansvar för att patienten upptas i en mänsklig gemenskap, 
kan vårdandet kraftfullt lindra lidande. 

I den optimala vårdande gemenskapen finns möjligheter att dela och 
vara närvarande i ett stort och generöst sammanhang, men trots att 
vårdkulturen betonas för god vård, fråntar det inte varje enskild vårdares 
stora ansvar för alla handlingar som tillåts i vårdkulturen (jmf Hellzén, 
2000). Goda förutsättningar bör också skapas genom olika ritualer där 
även patientens delaktighet blir tydlig157. En sådan utformning av miljön 
kan avgöra skillnaden mellan en meningsbärande vårdkultur, med en 
gemenskap som inbegriper alla, och en civilisation som istället betonar 
yttre tvingande sammanhang.  

Inom den rättspsykiatriska vårdversamheten blir dock de yttre 
tvingande sammanhangen många gånger mycket tydliga och omöjliga att 
gå förbi. Samtidigt som man får vara extra uppmärksam på att man inte 
undergräver möjligheterna att vårda utifrån ”caring”, så ger emellertid 
även själva frihetsberövandet förutsättningar till att i en god och menings-
bärande vårdkultur låta patienten börja om i ett nytt sammanhang. 
Avgörande blir emellertid om vårdarna förmår låta sin klarsyn och sitt 
egna inre samvete styra i vårdandet. Då finns möjlighet för god vård att 
genomsyra både regler, rutiner och beslut och konkretiseras på 
avdelningarna i den direkta patientkontakten. Medvetenheten om vad 
man vill odla och vörda, och vad som kan främja detta, är betydelsefull, 
så att rådande rutiner får verklig relevans för den enskilda patienten, 
vilket är av speciell betydelse när det gäller dessa söndrade människor. 

–––––––––
157 Höglund beskriver hur personal på en avdelning specialiserad för särskilt vårdkrävande patienter 

uttryckte sin närvaro genom att ”finnas till”, vilket innebar ”att kunna ställa upp på spontant 
uppkomna önskemål när så anses lämpligt och det finns personal tillräckligt. Men det innebär också 
att vara tillgänglig för planerade aktiviteter”. (1996, s 130) Med ”att finnas till” tycks personalen 
avse att med sin blotta närvaro ge patienterna trygghet och stöd, med andra ord att genom sin 
fysiska närvaro vara tillgänglig/närvarande för både patienterna i patientkollektivet som helhet och 
som kontaktperson för vissa patienter. Personalen både vaktar och vårdar. (s 131, författarens 
kursivering) ”´Att finnas till´ betyder i denna vidare bemärkelse att vara synlig, 
närvarande/tillgänglig, på samma sätt som föräldrar är för sina barn”. (Höglund, 1996 s 133) Denna 
beskrivning skiljer sig emellertid från det som i denna avhandling menas med att vara, genom att 
”varandet” i denna studie inbegriper en existentiell dimension med strävan att stödja patienten i att 
skapa sitt liv på nytt. I ”varandet” för patienterna ingår att få kontakt både med förövaren och den 
sanna människan inom sig. Det inbegriper att våga bli berörd och sårbar, något som en 
medmänniska kan medverka till. 
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Samtidigt bör man inte heller glömma samhällets ansvar i sammanhanget 
(jfr Igra, 2001)158.

I en vårdkultur, där alla vet vad som är det bärande, blir det lättare att 
välkomna patienten såsom en oväntad och mystisk främling159. De 
patienter som ingår i den här forskningen erfars av flera vårdare som 
olika andra patienter, som skrämmande, annorlunda och främmande. 
Helst skulle en del vilja vända sig bort från dem160, för de klarar inte av 
att möta dem på deras villkor161. Att då få stöd i vårdkulturen med att 
bjuda in patienten till gemenskapen blir avgörande för att inte ge 
patienten ytterligare lidande. När patienten väl har blivit en del av 
gemenskapen, finns större möjligheter även för dessa vårdare att slutligen 
möta ”främlingen” och de frågor han väcker. 

Om den rättspsykiatriska vårdverksamheten kan inbegripa en sådan 
vårdkultur som ovan beskrivits, finns utrymme och möjlighet både för 
vårdare att lindra patienternas lidande och för patienterna att kunna 
påbörja sitt helande mot att bli en mognare människa. Patienterna får 
möjlighet att börja om, att förstå något av sig själva, sitt eget lidande och 
dess konsekvenser.

Något som emellertid ytterligare behöver tas upp i samband med en 
vårdande kultur är att den ska kunna erbjuda patienten vila. Asp (2002) 
visar hur vila kan befrämja att patienten blir sedd och bejakad i sin 
existens, utan bedömning. Att få vila i en trygg förvissning om att inte bli 
bedömd, är en förutsättning för att våga ”vara” och för att våga berätta 
om sina innersta upplevelser162, vilket är betydelsefullt för denna 
forsknings patienter. 

En vårdande kultur behöver bestämda rättesnören för att kunna 
bibehålla sin vårdvetenskapliga värdegrund163. Är inte vårdandets grund 
tydlig, finns en risk att negativa krafter tar över och att vårdandet får stå 

–––––––––
158 Igra skriver: ”Jag är därför övertygad om att den nedrustning av sociala, kulturella och vårdande 

stödstrukturer som nu äger rum i vårt land kommer att få till följd ökade övergrepp på barn, ökat 
våld inom familjen och en underminering av de värden ett civiliserat samhälle grundas på”. (2001, s 
148) 

159 Lögstrup (1994) talar om att se en annan människa som en främmande. Även Levinas (2001/1978) 
framhåller den Andres ogripbara främlingsskap. Likaså betonar Younger (1995) hur ett svårt 
lidande kan göra människan främmande både för sig själv, andra och världen. 

160 Att vända sig bort från eller angripa främlingen kan enligt Igra bottna i att främlingens närvaro 
ordlöst påminner om ens egen känsla av ensamhet, sårbarhet och utanförskap. Igra ser begreppet 
främling ”som en metafor för alla de som inte ges en självklar delaktighet i samhällslivet”. (2001, s 
28) 

161 Söderfeldt menar att i solidaritetsbegreppet, som är grunden för vård, ingår två komponenter, 
nämligen ”att ta ansvar, men också att förena sig med den svage”. (1992, s 65) Han betonar att ”när 
de lidandes och förtrycktas egen röst bryter sig fram” (s 77), finns en möjlighet att förena sig med 
de svaga. 

162 Även Younger (1995) betonar att ett djupt lidande kan lindras i stillhet i meningsfull närvaro av en 
medmänniska. 

163 Cöster beskriver värdegrund såsom ”en grund för de värden som dock i särskilda situationer hotas 
och därför måste uttryckas”. (2003, s 29) 
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tillbaka för handlingar som inte hämtats från ett genuint vårdtänkande164.
Hellzén (2000) visar också hur lidandet kan öka om vårdare ser sig själva 
och sina patienter som en del av ”ett kollektiv” istället för såsom en del 
av en vårdgemenskap. Följden av att fungera som ”ett kollektiv” kan bli 
objektiva bedömningar av patienterna och inte beslut utifrån vårdarens 
eget ställningstagande med patientens livsvärld som grund. I ”ett 
kollektiv” ser Hellzén en överhängande risk med att vårdare och patienter 
blir objekt, och att ingen tar ett personligt ansvar för vad som sker. Istället 
behöver vårdare uppmuntra varandra att se med ögon som inte gör någon 
skillnad på människa och människa, samtidigt som de också behöver se 
med ögon som gör skillnad. Skillnaden utgörs av det unika lidandet hos 
varje enskild patient, vilket således vårdare behöver se165. Detta seende är 
speciellt viktigt i samband med patienterna i denna forskning, ty för dem 
kan det ge en försmak av vad en gemenskap med en annan vuxen 
människa skulle kunna innebära.  

Vårdarnas sårbarhet 
Som framgått av denna forskning är vårdandet av dessa patienter en 
utmanande kamp för att lindra patienternas lidande. Patienterna har fått 
sitt lidande och sin sårbarhet belyst i forskningens resultat. Vårdarnas 
lidande och sårbarhet har däremot inte specifikt belysts då den andra 
empiriska delstudien enbart berörde vårdarnas vårdande livsvärld med 
dess svårigheter och möjligheter. Trots det kan man ana att ”vårdandets 
kamp” innebär ett lidande för vårdarna. Följande exempel kan belysa hur 
vårdare kan ansättas i vårdandets kamp. 

Sen tänkte jag att nu är det bara han och jag här i skogen och tänk 
om han helt tappar kontrollen och får för sig att … vad gör man. 
På samma gång tänkte jag att han får inte för sig det här, han 
behöver det här. Jag fick en snabb tankeställare att tänk om han får 
ett raseriutbrott eller någonting eller känner sig mer … och får 
värsta hysteriska anfallet och vad ska jag då göra med denna karl. 
Jag kan ju inte göra så mycket då. Det var bara en snabb tanke jag 
fick. Att jag kanske … och då kände jag … här är vi i skogen och 
… inte för att han skulle göra mig någonting för det har jag aldrig 
varit rädd för någon gång, utan snarare att det vart för djupt. På 

–––––––––
164 En etisk grundhållning i vårdandet är möjlig endast utifrån en känsla för patienten, där vårdaren 

har modet att välja och förmå sig att se vad som händer patienten, hur han/hon har det, och sedan 
stå för det och föra det vidare i alla vårdsammanhang. 

165 Uppmärksamhet måste emellertid föreligga på att vårdare aldrig frammanar ett lidande hos 
patienten, genom att ”avslöja” någonting gömt. Stor lyhördhet måste finnas för en annan människas 
integritet, så att man aldrig kränker eller sårar genom att beröra något som bör förbli orört. Därför 
är det aldrig terapeutiska samtal som vårdare ska ha med dessa patienter, utan vårdande samtal, 
enligt Fredriksson (2003). 
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samma gång behövde han det [ett vårdande möte] och han var helt 
slut efteråt.  

Vårdare av patienter, som sexuellt förgripit sig på barn, har behov av att 
tillsammans med både andra vårdare och handledare reflektera över sin 
förmåga att vårda dessa patienter. Vårdare behöver någon som ser den 
osäkerhet och det lidande som dessa funderingar väcker166. ”Vårdandets 
kamp” får inte utkämpas i ensamhet. 

I denna forskning framkommer tydligt tre gemensamma drag för 
patienter som sexuellt förgripit sig på barn och för deras vårdare, när de 
ska vårda dem. Både vårdare och patienter upplever ensamhet, vilsenhet 
och rädsla. Samtidigt som likheterna mellan vårdare och patienter först 
kan förbrylla, är det vid närmare eftertanke inte överraskande. I denna 
forskning har det visat sig hur starkt de aktuella patienterna berör vårdare. 

Gemene man behöver inte sätta sig in i de brott som dessa män begår, 
men för vårdare ingår det i det uppdrag de fått med vårdandet av dessa 
patienter. De existentiella frågeställningar som väcks i samband med 
detta har kraft att framkalla både ensamhet, vilsenhet och rädsla. Här 
framstår därför återigen vårdkulturens stora betydelse. Den behöver 
stödja vårdare med möjligheter att dela på ansvaret för att lindra dessa 
söndrade patienters lidande. För det behövs en samsyn kring lidandet och 
vårdandet utifrån ett (vård)vetenskapligt synsätt, vilket följaktligen även 
bör avspegla sig i kulturen på avdelningarna. Vårdare behöver ge 
varandra mod att stå upp för den vårdande kunskapen både på ronder, 
vårdlagsmöten, rapporter och även i mer informella sammanhang. 

Resultatbeskrivningen av den andra empiriska delstudien visar att 
många vårdare känner sig ensamma, även bland sina arbetskamrater. De 
upplever att de har få förebilder, det vill säga andra vårdare som också 
medvetet kämpar för vårdandet utifrån ett ”caring-perspektiv”. Att i en 
sådan ensamhet och vilsenhet möta patienter, som också känner sig 
ensamma och vilsna, är givetvis svårt att klara av. Att se patienterna 
utifrån deras villkor och förmå dem att kunna börja om i en vårdande 
gemenskap kan bli övermäktigt. Det kräver ju bland annat att vårdare har 
modet och förmågan att leva sig in i de irrationella känslorna hos 
patienten, istället för att alltför snabbt bli ”förnuftiga”. Samtidigt behöver 
vårdare stödja patienten i ett eget ansvarstagande för hur de har gestaltat 
sitt liv och för de handlingar som blivit följden. Vårdare behöver 
tålmodigt dela patientens funderingar och även vara lyhörda för om 
patienten är mogen att ta sitt ansvar eller ej. 

Denna forskning har visat att det finns vårdare som kan uppnå en 
klarsyn. Hos andra väcks istället vrede och rädsla. Att ”vårdandets kamp” 
under dessa förutsättningar av och till utmynnar i att vårdare inte förmår 
hålla fast vid det vårdande, som de inom sig känner egentligen är riktigt, 

–––––––––
166 Rehnsfeldt (1999) uttrycker i sin avhandling en oro för vårdares förmåga att vårda genom att 

lindra patienters lidande när deras eget lidande blir stort. 
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är inte särskilt förvånande, men ändå inte tillfredsställande. För att under 
sådana omständigheter167 förmå sig att vårda utifrån sitt eget inre, 
efterfrågar vårdare både starkare och tryggare ledare för den vård-
vetenskapliga riktningen, och de behöver handledning, därom vittnar inte 
minst föreliggande forskningsresultat. De har ett behov av att få berätta 
om sin vrede, sin rädsla och sin utsatthet i kampen för vårdandet av de 
patienter som sexuellt förgripit sig på barn. Dessutom behöver 
handledningen hjälpa vårdare att förstå både vad vårdandet av dessa 
patienter skulle kunna innebära och hur detta vårdande ska kunna 
genomföras. Patientfokuserad omvårdnadshandledning, som utgår ifrån 
en vårdteoretisk grund, kan hjälpa dem med att belysa vårdandet av dessa 
patienter, men kan även skapa en jordmån till att också vårdarna blir 
ansade, så att de får kraft att närma sig sitt eget inre (jmf Malm, 1998)168.
Förutom patientfokuserad omvårdnadshandledning visar denna forskning 
att vårdare av patienter som sexuellt förgripit sig på barn, även behöver 
handledning utifrån ett existensfilosofiskt perspektiv. Som det framgår i 
forskningens resultat, kan vårdares egen otrygghet i vårdandet påverka 
hur de förmår förstå patientens situation. Genom handledning utifrån ett 
existensfilosofiskt perspektiv kan vårdare få stöd till att förstå något av 
dessa patienters oförutsägbara livsvärld, och möjlighet kan även skapas 
för vårdare till självkännedom och till att välja ett vårdande utifrån sin 
egna etiska frizon (jmf Hellzén, 2000)169.

När vårdare lyckas i vårdandets kamp och har förmågan att möta 
patientens existentiella lidande i dennes unika livsvärld, finns möjligheter 
för att patienten kan beröras och förmås att ompröva sina existentiella 
val. Det blir tydligt genom denna forskning hur det existentiella synsättet 
hjälper oss att inte glömma bort det mänskliga perspektivet, vad det är att 
vara människa i en komplex värld och hur livet många gånger kan 
framstå både oförståeligt och ogripbart. 

Utifrån reflektionerna kring vårdandet av dessa patienter har ordet 
visdom valts för att tydliggöra vad vårdare behöver för att klara av denna 
uppgift. Enligt ordböcker170 kopplas ordet vishet ihop med ändamålsenlig 

–––––––––
167Vårdares utsatthet finns beskriven av flera forskare såsom exempelvis Ryan och Lane (1991), 
Erooga (1994), Haines (2000) och Nyman, Risberg & Svensson (2001). Ryan och Lane skriver att 
utbrändhet hos personal som arbetar med sexualbrottslingar nästan är oundvikligt. Även Haines 
framhåller riskerna för vårdare inom rättspsykiatrisk vård att på grund av sitt arbete antingen bli 
utbrända eller negativt påverkade i sina privata relationer. 

168 Malm (1998) påvisar hur en ansande, lekande och lärande omvårdnadshandledning har förmåga 
att öka förståelsen både för egna och för patienternas upplevelser. Även Hellzén (2000) tar upp 
handledningens förmåga till rening (purification) så att vårdare förmår vårda utifrån ”caring”. 

169 Hellzén (2000) kallar en motsvarande handledning för ontologisk-existentiell. Vårdare kan genom 
denna få möjlighet att uppfatta rörelsen mellan ensamhet och samhörighet, varigenom en dylik 
handledning har potential att stödja vårdare i att kunna kommunicera på ett genuint sätt med andra 
utifrån ett eget moraliskt ansvarstagande. Hellzén skriver också att denna handledning bidrar till att 
”rena” vårdare, så att deras sanna moral, ”true moral selves”, framträder. 

170 De ordböcker som har konsulterats är följande: Dalin, 1853; Hellquist, 1980; Norstedts, 1992; 
Allén, 1996.  
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klokhet, medan visdom mer har en betydelse av lärdom såsom ett 
vetande, kunskap och klarsyn. Visdom förstås såsom en kunskap och 
erfarenhet som en vis person har, särskilt om livet och människans 
villkor. Även Younger (1995) belyser den vise och framhåller att 
kännedom om livet och om vad det innebär att vara människa, väcker en 
önskan att vårda (cherish, caress). Hon riktar uppmärksamheten på att 
den vise är bekant med skuggsidan i sitt eget liv utan att projicera den på 
andra. Därigenom förmår hon/han också möta och lyhört lyssna till 
lidande i dess fulla och djupaste omfattning, det vill säga även på ett 
existentiellt plan (Younger, 1995). Visdom hör också ihop med den levda 
erfarenheten, med självkännedom och mänsklig mognad. Här ingår en väl 
utvecklad förmåga att med öppenhet och nyfikenhet, samt mod och 
intresse, kunna iakttaga och lyssna både till sig själv och de patienter som 
begått obegripliga brott. Förutom detta behövs teoretisk och praktisk 
kunskap i kombination med en trygg självkänsla. Vårdande visdom ses 
utifrån detta som en utmanande möjlighet att lindra lidandet för patienter 
som sexuellt har förgripit sig på barn. 

Forskningens betydelse för den vårdvetenskapliga 
teorikärnan
När en relativt komplex och svårtydd fenomenologisk forskning ska 
avslutas är detta inte möjligt med några bestämda slutteser. Istället har 
avhandlingen beskrivit tankemönster kring lidandet hos och vårdandet av 
de aktuella patienterna. Dessa tankemönster har sammanfattats i 
diskussionen. Att för vårdare möta patienter, som inte själva ser någon 
möjlighet till en plats bland andra vuxna människor, är en stor utmaning. 
Det finns många svårigheter och när vårdare dessutom erfar att viljan att 
vårda hindras, ger det en otillfredsställelse och olust. Den kan ta sig 
uttryck i form av rädsla, vilsenhet eller vrede. Dessa känslor inom 
vårdarna kämpar med deras innersta önskan att vårda. Vårdandet blir en 
kamp för vårdarna och hur den kampen avgörs får en utslagsgivande 
betydelse för patienterna.

Tydliggörandet och artikuleringen i denna lite speciella forskning av 
vad vårdandet av manliga patienter som sexuellt förgripit sig på barn 
skulle kunna innebära, kan bli ett bidrag till den vårdvetenskapliga 
teorikärnan. På liknande sätt som förståelsen av möten i allmänhet mellan 
patienter och vårdare kan berikas av Carlssons (2003) forskning på 
”våldsamma möten”, kan också denna forskning bidra till en 
kunskapsfördjupning i relation till lindandet hos ”söndrade” patienter i en 
komplex livssituation. Möjligheten för vårdvetenskapen ligger i ett nytt 
och fördjupat sätt att se och förstå andra ”söndrade” människors 
komplexa lidande och den vårdande kamp som detta ger upphov till hos 
vårdare. Studien har visat att det krävs en öppenhet både för patienters 
och vårdares sårbarhet. Det är dessutom rimligt att anta att de 
tankemönster som framkommit i forskningen kan ha relevans för andra 
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patienter och andra vårdsituationer, där exempelvis patienter inte 
”uppträder” som vårdare förväntar sig och då vårdandet förmodligen 
väcker starka känslor hos vårdare och en ”vårdandets kamp” uppstår. Den 
dialog som i diskussionen har förts mellan det vårdvetenskapliga 
perspektivet och den nya förståelsen utifrån den här forskningen, har 
frusit ett ögonblick av förståelseutvecklingen, som det är angeläget att gå 
vidare med.

Avhandlingen har visat att det stöd som behövs för att lyckas med 
vårdandet av studiens patienter, är en vårdande kultur som tillåts 
genomsyra både patient och vårdare171. För patienten öppnar sig då 
möjligheter att påbörja sin tillblivelseprocess mot att bli en mognare och 
helare människa. Den vårdande gemenskap som patient och vårdare 
behöver dela, kan bli första steget till att patientens vilja till att åter leva, 
att ingå i samexistensen, väcks. Det finns en läkande kraft i att ta ansvar 
för det man gjort, men det kan de aktuella patienterna göra först när de 
har ”vaknat” från sin slumrande existens172. Dessa män behöver få en 
möjlighet att lämna sitt ”gamla” och ”ovakna” liv bakom sig och få börja 
på nytt. De behöver lära sig att bära sitt lidande utan att förlora sin 
mänsklighet. Här blir emellertid deras egna kroppar173 fiender för dem 
genom att dessa uttrycker livslidandet. Det är rimligt att anta att den 
övervägande delen av patienterna inom den rättspsykiatriska vården har 
ett livslidande, men utifrån denna avhandling verkar en skillnad vara att 
för de aktuella patienterna har livslidandet givit mycket förvirrande spår 
som bebor deras kroppar. Små barn saknar byggstenar för att förstå 
sexuella handlingar och då de sexuella upplevelser som dessa män i högre 
grad än andra varit med om, kan förväntas vara skadligare för barns 
utveckling än varje annan form av kränkning, tycks det som om detta 
skulle kunna utgöra skillnaden mot andra patienter med svåra upplevelser 
i sitt liv. Det är kroppen hos denna studies patienter som hindrar dem att 
bli till, det vill säga att fullt ut existera, genom att spela upp det drama 
som leder till sexuella övergrepp174.

För att det genom vårdande ska bli möjligt att lindra lidande, har denna 
forskning tydligt visat hur viktigt det är att möta den andres livsvärld 
samt att i förekommande fall kunna låta patienterna ”vara”. Detta djupa 
lidande har inte tidigare belysts i svensk vårdvetenskaplig forskning. 

–––––––––
171 Jmf Merleau-Ponty som uttrycker: ”Psychoanalytical treatment does not bring about its cure by 

producing direct awareness of the past, but in the first place by binding the subject to his doctor 
through new existential relationships. It is not a matter of giving scientific assent to the psychoana-
lytical interpretation, and discovering a notional significance for the past; it is a matter of reliving 
this or that as significant, and this the patient succeeds in doing only by seeing his past in the per-
spective of his co-existence with the doctor”. (1992/1962, s 455)  

172 Se exkursen, det filosofiska mellankapitlet, där detta belyses med hjälp av Merleau-Ponty 
(1992/1962).  

173 Med kroppen avses här den subjektivt levda kroppen. Se fotnot 43 sid 35. 
174 Se exkursen, det filosofiska mellankapitlet, där detta belyses med hjälp av Merleau-Ponty 

(1992/1962). 
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Forskningen har också visat att i synnerhet med patienter, vars brottsliga 
handlingar och resonemanget kring dessa ter sig bisarra och främmande, 
behöver vårdare stöd så att de inte själva blir fångna i sin osäkerhet, 
rädsla och till och med förakt, som ytterligare hindrar patienterna att 
fullfölja sin tillblivelseprocess. När vårdare förmår lyssna till de budskap 
som patienternas beskrivningar av sin livsvärld och verklighet kan ge, då 
kan helt nya och överraskande perspektiv visa sig. Slutligen visar 
forskningen också, att för att vårdare ska kunna förstå det som de får ta 
del av från patienterna, behöver de stöd av såväl vårdvetenskapliga som 
existentiella reflektioner. Ett sådant kunskapsnärmande har möjlighet att 
tydliggöra vårdandet och ge möjligheter till ett friare och mer kreativt 
tänkande. Att möta och förstå annorlunda livsvärldar är en nödvändighet 
för vårdandet utifrån ett ”caring”-perspektiv. Med hjälp av denna 
forsknings patientgrupp har detta kunnat visas på ett tydligare sätt än vad 
som tidigare gjorts. 
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Summary

To carry out the mandate to provide 
care requires wisdom 

The research field 
The present study focuses on the caring of patients who have sexually 
abused children. To do research in a field that has been considered taboo 
has not been without problems The conclusive factor for the decision to 
carry out the research was the fascinating and interesting paradox that, in 
spite of the caregivers having a mandate from the judicial system to do 
care for these patients, they do not understand how this care is to be 
given.

Sexual abuse on children is a crime that arouses strong feelings in 
every person. These feelings are not only expressed by the man on the 
street but also by one of the patients who has taken part in the present 
study: 

As I’ve understood it is even worse to sexually abuse a child than 
it is to murder someone. 

That people who can commit such a crime against a child are “sick” and 
in need of care seems to be a reasonable view in most people’s eyes. But 
what this care consists of is a more difficult question. Martens (1991) 
states the need for research on the characteristics of people who commit 
sexual crimes but such research has not been given priority. If one is to 
provide effective care for this patient group then research must be carried 
out so that caring can also be founded on a scientific basis. 

Nine out of ten persons who are convicted of sexual abuse on children 
are sentenced to prison. This may appear to be surprising considering the 
nature of the crime, but as Holmberg and Kristiansson explain (1997) a 
person who is not considered to be suffering from a serious mental disor-
der is not then necessarily “well”. Instead it means that the person has not 
fulfilled the legal criteria according to medical/psychiatric experts. For 
those patients who are committed for forensic psychiatric treatment the 
hope is that the treatment can “work on and modify the patient’s inade-
quate and inappropriate pattern of relationships”. The aim is thus to pre-
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vent the offenders from committing further sexual abuse of children and 
as such also satisfies the need for protecting society. 

The Health Service Committee in Stockholm stated in 1997 that nurs-
ing staff that care for patients who have committed certain specific crimes 
that attracted special attention, such as sexual abuse, need special support. 
The Committee does not specify what sort of support but points out the 
need for further research in this field. In order to gain a greater under-
standing of what caring for this type of patient does actually mean it is 
necessary to gain some understanding of the patients and the crimes they 
have committed. This understanding needs to be based on the perspec-
tives of both the patients and the caregivers with questions such as: In 
what way does such a patient think? What motivates him? What does he 
think about his crime? What is it like to care for these patients? By gain-
ing access to the patients’ and caregivers’ lifeworlds we should be able to 
draw some conclusions about caring for this group of patients. 

Earlier research 
Most of the research about men who have committed sexual abuse on 
children has been carried out from a psychological, social or biomedical 
perspective, where the psychological and biomedical perspectives have 
been contrasted with each other. Many of the studies have focused on 
people who have committed sexual crimes in general rather than specifi-
cally on abuse of young children. Research from the field of psychology 
has indicated that most of these men have narcissistic traits and a low 
level of self-esteem and according to Hedlund (1990) many of them 
spoke of aggressive and hostile feelings at the same time as they tried to 
protect themselves from insults and injustices that they had experienced 
earlier in life. Another common characteristic for these men according to 
the research is the inability to be close to other people. Despite these at-
tempts to find common characteristics most researchers agree that of-
fenders who sexually abuse children are a very heterogeneous group. The 
biomedical research is founded on the concept of a biological component 
that belies the disposition to sexually abuse children and Eriksson (1997) 
maintains that the disposition to commit sexual crimes can be reduced 
with treatment that reduces the androgen activity. This treatment, how-
ever, may reduce the intensity or strength of the sexuality but not its di-
rection.

In a report by the Swedish National Board of Health and Social Wel-
fare (1997) it was stated that there were many uncertainties in terms of 
the treatment of persons who had committed sexual crimes. “It is obvious 
that current knowledge about sexual crimes is limited. This refers both to 
the causes of and the origins of a person’s disposition to commit sexual 
crimes as well as to which treatment methods can best prevent further 
criminal behaviour. Comprehensive scientific research is needed in order 
to highlight these issues” (p.34). 
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A literature study has also revealed that no study has been performed 
that focuses on the care of patients who have committed sexual abuse on 
children.

Theoretical perspective 
This dissertation is founded on a caring science perspective. This per-
spective is based on humanistic thinking and focuses on man in relation 
to the world, health, suffering and caring (Fawcett, 1984; Kim, 1987; Me-
leis, 1985; Eriksson, 2001). The utmost aim of research in the caring sci-
ences is to create knowledge that can lead to a development of and im-
provement of caring through relieving suffering and improving the well-
being of man in different life situations. To care is to wish another per-
son’s well irrespective of the prevailing conditions (Dahlberg, Segesten, 
Nyström et al., 2003). This can be carried out in many different ways, but 
everything that is done should be founded on the patient’s needs in the 
particular situation, which can thus entail much thought and reflection on 
the part of the caregiver. Wiklund (2003) states that in our work as care-
givers we encounter a person that suffers and it is the suffering that moti-
vates the caring. The suffering perspective thus entails a focus on the pa-
tient’s world and the first step for the care is to be able to understand the 
other person’s suffering. 

Furthermore Eriksson (1994) writes that there are three types of suffer-
ing and distinguishes between suffering from an illness – the suffering 
experienced in relation to an illness and its treatment, suffering from care 
– the suffering that occurs when caring or “non-caring” causes suffering 
for the patient and suffering from life – the suffering that is experienced 
in relation to a person’s own life and existence. 

A lifeworld perspective is used in this research, as this is consistent 
with a patient perspective in research in the caring sciences. The ideas 
around the lifeworld perspective can be derived from Husserl´s phe-
nomenological philosophy and have been developed in Sweden by Dahl-
berg et al. (2001) and others. The overall aim of research with a lifeworld 
approach is to increase the understanding of a human being´s existence. 
At the same time the informant´s dignity is retained by the researcher at-
tempting to enter into how he/she experiences the part of the world that is 
the focus for the research.  

Aims of the study 
From the aforementioned theoretical perspective it is clear that caring 
should be based on patient perspective. However few studies have previ-
ously focused the patient’s and caregiver’s perspectives in forensic psy-
chiatric care and none at all have focused on patients in the forensic psy-
chiatric care system that have sexual abused children. There is thus a 
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need to describe the lifeworld of these patients in order to see how their 
crimes can be related to them as individuals. 

The diagnostic criteria for patients who have committed sexual abuse 
on children include the term suffering. What this suffering actually entails 
is not stated. However it is well documented that caring for these patients 
is difficult but we still do not know the true content of these difficulties. 
Furthermore we do not either know anything about the caregiver’s state 
of preparation for relieving the patients’ suffering through their caring ac-
tivities.

The main aim of the present study is to highlight what the caring of pa-
tients, who have sexually abused children, can entail. This includes im-
proving our understanding of the suffering felt by these patients in order 
to find different possibilities to relieve the suffering through caring. The 
aim of the first study is to describe the patients’ suffering. The aim of the 
second study is to describe the caregivers’ experiences of caring for these 
patients.

The research questions were: 
How do male patients who have sexually abused children de-
scribe their suffering and what is the meaning in these descrip-
tions?
How do caregivers, on the basis of their caring lifeworld and in 
the light of the patients’ suffering, describe their experiences of 
caring for these patients? And what is the meaning in these de-
scriptions?
What could caring, in terms of relieving the suffering of male pa-
tients who have sexually abused children, entail? 

Method
The theoretical perspective in this dissertation is that of the caring sci-
ences while the epistemological framework is phenomenology. The latter 
forms the structure for the research in that a lifeworld approach is util-
ised. Phenomenology with a reflective lifeworld perspective is an appro-
priate method for the aim of penetrating the patients’ lived experiences in 
relation to the sexual abuse and the caring lifeworld of these patients’ 
caregivers.

The overlying principle in research using phenomenological method-
ology is openness according to Dahlberg, Drew and Nyström (2001). The 
basis for this research approach is to become aware of one’s own pre-
understanding. The openness that is needed is such that the researcher has 
to be able to be receptive for something that is contrary to what he/she al-
ready thinks he knows. The researcher needs to be able to open up in or-
der to see, hear and even understand something new. In phenomenologi-
cal research the researcher attempts to get as close to the phenomenon 
and its essential and basic characteristics as possible. In order to do this 
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the researcher has to bridle his/her subjective way of looking at the object 
in order for it to stand out by itself. The final description of the phenome-
non is completed through several informants contributing with variations 
that help the researcher to describe the phenomenon and its essential 
meaning. It is only when the analysis and synthesis of the empirical mate-
rial has been completed that theories can be brought in. 

In the study the researcher has used qualitative interviews the aim of 
which are to get a spontaneous description of the patients’ suffering and 
care. In order to be able to do this the researcher has to try to “get a hold” 
of the informants’ lived experiences, which can entail not immediately 
deciding on how to understand what one has heard. The researcher has to 
put up with not immediately understanding but instead carefully describ-
ing what one sees and hears. 

Informants

In the first study 39 interviews were completed with 10 informants, all of 
whom were male patients who had committed sexual abuse on children. 
The patients had been admitted to a forensic psychiatric hospital during a 
two-year period starting in 2000. Two men have been interviewed once, 
two men twice, and two men four times each. Three men have been inter-
viewed five times and one man ten times. The interview time has been 
between half an hour to one and a half hours. The interviews have been 
transcribed to 469 pages. The ten men in the first study were a heteroge-
neous group with varying ages, social backgrounds, cultural backgrounds, 
modus operandi of the crime and personalities. 

In the second study 11 caregivers were interviewed on one occasion 
each. The interview time varied between one and one and a half hours. 
The caregivers were chosen to provide some variation, seven were men 
and four were women and five of them had personally expressed that they 
coped with working with patient group while six of them were more cau-
tious and careful in their contacts with this patient group or had expressed 
that they could not cope with this type of patient. The interviews have 
been transcribed to 135 pages. 

Data analysis and synthesis 

The process of analysing the empirical material in phenomenological re-
search is basically a search for the content and for the meaning. The re-
sult of the analysis is a description of a basic structure of the meaning, a 
synthesis that can be verified in the data. The analysis in the present study 
started by the researcher listening to the interviews and reading them sev-
eral times, important words and expressions were noted as well as ex-
pressions of emotions. An overall picture of the whole was thus gained 
without any active analysis of the material. The process continued and 
various meaning units could be distinguished. Gradually different pat-
terns emerged and these meaning units could be combined in clusters. 



216

These were then described in more general terms and thus becoming less 
unique. A synthesis in the form of the essential meaning of the phenome-
non was the result of the analysis. 

Ethical considerations 

The phenomenological emphasis on openness entails an ethical approach 
throughout the research process. Particular attention has been paid to 
meeting the informants with respect. The ethical principles for research 
procedures as laid down by the Helsinki Declaration and the Ethical prin-
ciples for Nursing Research in Scandinavia have also been heeded. Simi-
larly the principles of anonymity, integrity and confidentiality have been 
maintained.

Results

Suffering of patients who have sexually abused children 

In the results of the first study the essential meaning of the phenomenon 
is described in terms of the patients’ acknowledgement and then betrayal 
of their yearning to be part of a close human fellowship. This is a basic 
human yearning for an intimate affinity that the men want to get ac-
knowledged. To have a close relationship with another human being is a 
basic primitive desire for all humans, so also for these patients. They, 
however, cope with this desire in a disastrous way.  

An integral part of the men’s yearning for a close affinity is two people 
being mutually moved by each other and thus sharing a deep feeling of 
fellowship. Furthermore these men yearn to be able to feel human dignity 
in the sense that their existence can be characterised as having equality.  

At the same time the men’s yearning is so strong that it can be of a 
desperate nature. However it is not possible for them to deny or repudiate 
this yearning, as it is an essential part of their lives. 

In their world the yearning is seen as a yearning for affinity and to feel 
equality and their strong playful desires become extremely important for 
them. Together with the children they identify themselves with the purity 
and vulnerability and then their yearning for affinity is aroused. In the fel-
lowship with the children there is a sense of being equal, i.e. a sense of 
dignity, which is something that these men do not seem to have had much 
of in their lives.  

This strong yearning is seductive. The men find it difficult to forgo the 
feelings of affinity and equality that only the children can give them, and 
when the men’s yearning is aroused, they are tempted and enticed to sat-
isfy it in the way that is most easily available to them. Their aberration in 
this situation is remarkable. They struggle to understand some of their ba-
sic yearnings at the same time as their strong and varied aberrations come 
to dominate. 
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How is this strong yearning connected to the patients’ suffering? Can it 
possibly be painful to encounter this yearning? 

These men do not fully understand their own strong yearning for affin-
ity that includes a feeling of fellowship. Thus there is a possibility for this 
yearning to be misled by the men themselves. As they try to find their 
own position among people their suffering and desires are continually 
aroused so that they are finally trapped in them. The men have difficulty 
in recognizing and understanding which nourishment their yearning 
needs, and thus they also have difficulty in recognizing when their yearn-
ing gets the “wrong” sort of nourishment. They can expose their own 
yearning, involuntarily on many occasions, and then let it down by it not 
getting the nourishment it had hoped for. The men subject their yearning 
to a great disappointment and they then deceive themselves by satisfying 
the sexual need instead of responding to their deeply felt need. To betray 
their yearning means that these men betray the great urges and longing 
for affinity and equality, which can then cause them an unbearable suffer-
ing.

The betrayal thus entails them enticing, seducing and tempting their 
yearning by first exposing it and then bewildering it and it is here that the 
sexual aspect comes forth. They can then subsequently stretch the limits 
and go one step further and then another one and finally the sexual act is 
established without any conscious contact with the yearning for affinity 
and equality, despite this yearning still existing. The actual abuse no 
longer has anything to do with this yearning. 

The consequence of acknowledging and at the same time betraying 
one’s yearning for affinity and equality becomes an almost unbearable 
suffering for these patients and thus feelings of desperation, meaningless-
ness and powerlessness are a common feature of their lives. 

The meaning structure of this suffering, its inner horizons, is described 
through an attempt to capture the whole of the phenomenon with the help 
of the constituent meanings. The following meaning units are included: 
yearning, void, great disappointment, the important children and aberra-
tion. Finally the outer horizons of this suffering are described. A few ex-
amples of these from the interviews are given in the following: 

Yearning 
The yearning for an intimate affinity and equality is a desire for a fellow-
ship where people are close to each other and are on equal terms. One can 
thus share experiences and do things together that unite them. The men 
have a dream about being together with someone, a person that they re-
spect and who respects them. 

It gave me an incredible sense of fellowship. So deep that I can’t 
put that feeling into words. All that closeness to someone and that 
fellowship, which I now understand is something that I’ve lacked 
for a very long time ... 
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Void
The yearning for fellowship, affinity and equality is strong. When the 
yearning is not satisfied and does not get its nourishment the result is the 
need to wait in a sort of enforced void. It concerns a void that in some 
cases has always been there. 

Yes, I have missed the feeling of being close to someone. I think it 
comes from my childhood. We have never been very close in our 
family ... we always kept a distance to each other.  

The men live their daily lives mostly with this feeling of a void. It be-
comes a chasm between the men’s basic yearning and their current life 
situations. They feel that there is something missing, something that they 
should add to their lives, both on a comprehensive level as well as in their 
daily lives. They often feel their lives are meaningless and hopeless.  

No, my life has been poor. I’ve often been tired of the life I’ve led. 
Emotionally poor ... and then I have avoided all contact with other 
people, at least at a deeper level.  

Great disappointment 
These patients have varied experiences of being disappointed and an in-
trinsic feeling of not being able to trust another adult. The feeling of great 
disappointment exists both as an experience from earlier on in their lives 
as well as a basic feeling in their current existences. This feeling of great 
disappointment is closely associated to a feeling of insecurity and con-
tributes to a fear for close emotional ties. 

I have a feeling, one of those basic feelings, an inner feeling of al-
ways being disappointed. And I am very afraid of being disap-
pointed and if I have decided to meet someone and that person 
doesn’t turn up then I feel ... I take it personally ... so I always try 
to ... yes that others can believe what I say. And I always feel as if 
I will be disappointed and I find it difficult to trust anybody. 

These patients’ earlier experiences of great disappointment include hav-
ing to suffer indignities, being harassed and teased in various ways. They 
felt themselves inferior to others when at school and felt that there was no 
point in trying to compete with others on equal terms. 

I never had any friends at school there were only those who teased 
and insulted me in different ways. 

The men have spoken of their parents as being incapable of recognizing 
their needs. Some have experienced that their parents have not cared 
about them or have been mentally unstable and some parents have bat-
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tered the other family members. Some of the men have been humiliated. 
The parents appear to have neglected their children in various ways. 

Three of the respondents have described how they were sexually 
abused and how this has affected them greatly. Furthermore they have 
talked of the violation and feelings of guilt and how they felt they were 
deserted by their parents and relatives.  

In spite of everything the only people that these men try to trust are the 
children. Despite this the men can say that the children entice them to 
abuse and that the children want it. However deep down they can see that 
they fool themselves and deceive what they should be loyal to, i.e. the 
close and deep fellowship that they often experience with children. 

The important children 
A relationship to a child is one of the most important aspects of life for 
these men. They are able to acknowledge a primitive sense of nature and 
innocence together with the children. If they lose this relationship they 
feel that have lost everything. This means that children hold a special po-
sition in these men’s lives. The men can do almost anything to keep what 
the children can give them.  

At the same time that the men have a deep yearning there is also a sort 
of powerlessness in their relationship with children. They can feel that the 
children have power over them and exert an influence that they are not 
able to withstand. This feeling of powerlessness, this capitulation to the 
children is so strong that it weakens them totally in a way that nothing 
else can do. The men often talk about that when they are together with 
children they get what they most yearn for. Children are genuine, pure 
and innocent and they do not deceive. Children are sincere and devoted 
and this forms the basis for a feeling of close fellowship. When the chil-
dren sit in their laps, give them confidences, listen and turn to them they 
feel a strong and deep fellowship. 

It’s wonderful being with children. It gives me an incredible sense 
of satisfaction ... warmth. It is natural, always genuine, the chil-
dren aren’t deceitful towards adults. An adult who shows a child 
his/her appreciation and interest always gets so much more back, 
much more than you can get from an adult. 

Aberration 
These patients have a strong yearning for an affinity with a deeply felt 
human fellowship, a yearning that does not leave them alone. Being as 
this yearning is a part of life they have to face it in some way. To ac-
knowledge this yearning entails a risk but to turn away from it entails an 
even bigger risk. If they turn away from it their feelings of great disap-
pointment and being in a void become even clearer and they feel threat-
ened. They do not feel as though they are alive. In this vacuum the yearn-
ing can affect them in a distorted way and thus “negative” desires are cre-
ated. This desire is not any longer founded on a basic yearning for happi-



220

ness, fellowship and closeness but is instead the desire of an aberration 
that is based on a feeling of frustration, dissatisfaction and dejection, 
which is something that overwhelms the men so that they lose control. 

… throughout all that period I was unusually callous. // … this 
feeling of … it must be cured, it must be relieved. And the relief I 
found it was this ... this moment, the actual abuse. // I had a feeling 
and I knew what helped. It was a like a bad feeling, an illness that I 
had a remedy for. 

These patients’ basic yearnings get “positive” nourishment from being 
together with children. Small children have the ability of arousing a basic 
yearning in all people but how can we understand that these patients cope 
with this yearning by committing sexual abuse on children? Where in this 
yearning do they lose themselves? Their aberration gets the balancing 
role here. The aberration leads them to deviate from “the right choice” of 
nourishment for their basic yearning. The affinity they experience to-
gether with children is for them associated with a feeling of self-worth 
and dignity. The children thus become an anchor in the men’s world but 
this anchor is loosened when their aberration takes over. It is only when 
they are together with children that they can experience genuine bodily 
proximity. Their aberration lures them to get sexual satisfaction with 
children. The sexual satisfaction that the abuse gives these patients 
leaves, however, a void rather than the affinity that they so intensely 
yearned for. When these patients lure their own yearnings they feel pow-
erless. The men can express that they can get everything they need from 
being together with children but at the same time they have to give vent 
to their sexual needs. They are ultimately unable to keep the needs apart 
and the confusion leads to the consequences of sexual abuse, where the 
sexual act becomes a distorted expression for nourishment for the men’s 
yearning. They confuse desires with needs continually. 

I didn’t just let it be the sex ... purely the sexual act, I touched 
them a lot, touched the children ... just felt them, their hair and … 

The outer horizons of the men’s suffering  
The suffering of patients who have sexually abused children is not only 
affected by the inner horizons of the phenomenon as stated above but also 
by the outer horizons. The major outer horizon is the crime that these pa-
tients have committed and as a consequence society’s attitude towards 
their crime. The pain that these respondents feel when they understand 
how other people and society in general look at what they have done re-
sults in a great and unbearable suffering. They feel that other people can 
neither understand them or their situation. 

I think that what they believe and what they know is like delu-
sions. They actually know nothing, but I can have this feeling that 
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I am seen as the paedophile that I am not, but that I have been 
convicted of. 

Their view of the abuse is that it is a way of responding to the yearning 
for affinity with the deeply felt human fellowship and a way to try to 
show their “love”. They are afflicted, however, by not being able to ex-
press this “love” in the “right way”, at the same time as their suffering is 
further augmented when they see the abuse from the outside, when they 
thus include society’s view of what they have done. 

Caring of patients who have sexually abused children 

The meaning structure of “caring”, as it is described by caregivers based 
on their lifeworld, can be understood as being lost in an obscure and un-
known landscape. It challenges the caregiver’s security, trust and courage 
as well as occasionally arousing strongly unpleasant but also strongly 
threatening feelings. One’s own existence is challenged and one is not 
able to recognize oneself. The caregiver’s professional identity is also af-
fected by the feeling of being lost and this augments the confusion. The 
whole situation becomes threatening and the caregiver reacts with feel-
ings of loneliness, anger, being violated and deserted. 

People who have been violated can be narrow-minded and uncompro-
mising. When the caregivers do not find a meaning for or a framework 
for interpreting what happens to them or around them, they become not 
only hard pressed but also helpless and then there is a risk that a feeling 
of power can dominate them. There is nothing particularly clear in the 
situation they find themselves in, and they feel that they are afraid and 
hard pressed. They can not find any well trodden paths to follow and feel 
instead that there are many obstacles. 

Every now and again they struggle with their uncertainty, they coura-
geously face the challenges in front of them, go into the unknown and ob-
scure and try to put things to rights. The obscure and unknown landscape 
is experienced as being temporarily clearer and the caregivers can see in a 
new way what has to be done and they do it. 

Despite it feeling both threatening and vulnerable the caregivers ac-
knowledge themselves in that situation, and they follow their intuition 
and open up to their innate yearning to care. When trust is aroused in the 
giving of care then a feeling of hope is awakened. Then the desire to care 
is strengthened even more, however, the caregivers are thus very vulner-
able and at the same time as they start to acknowledge caring they can be 
divided by conflicting feelings of fear, helplessness and anger. 

There is however a possibility for the anger to be constructive. If there 
is the ability to listen to the intelligent answers, that even in situations 
when one is annoyed, one can receive from one’s own inner, then there is 
a breeding ground for this challenging caring because the caregivers want 
to be able to act on their innermost convictions. 
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When the inner yearning gets the opportunity to show itself and to 
formulate itself, there is a possibility for the caregiver to strengthen both 
his/her human identity and professional identity. One gets power and 
strength to face the threat and courage to confront it and thus the fear is 
reduced. This way of coping with being lost demands that the caregivers 
have an openness and the will to fight. If they consider the obstacles they 
encounter calmly and with a conviction to get past them and with their 
senses aware of what the obstacles arouse in them then a way out can be 
found. A mature and developed person who not only uses his intellect and 
logic but also allows his heart to show the way is however needed. It is of 
course much easier to be able to do this in an environment that provides 
security, unfortunately this is something that they often lack.  

The essential structure of caring, as it is experienced in the caregivers’ 
lifeworld in relation to patients who have sexually abused children, is de-
scribed with the help of the constituent meanings. The following meaning 
units are included: fear, anger, irresolution and being lost, clarity, cour-
age, ability to have and to stimulate trust, hope and struggle.

Fear 
Caregivers, who care for patients who have sexually abused children, talk 
of a “caring fear”, which expresses itself in terms of insecurity and uncer-
tainty. When the caregivers speak about this fear they often go on to talk 
in terms of a “third person”. Instead of tackling the problem the caregiv-
ers avoid a closer and deeper contact with the patients. They distance 
themselves from these men being as they feel they must keep away from 
them. The caregivers see these patients as being so totally different from 
them at the same time as they are similar to them in other ways. This 
scares the caregivers and makes them worried to mix their own approach 
to life with that of these patients.

Anger 
The caregivers feel that they are exposed and helpless. At the same time 
it is expected that they as caregivers should not be afraid of these feelings 
and if they are unable to do this then can wrath and a feeling of power 
take over. Many of the caregivers feel that they are provoked by the men 
and if they do not acknowledge this feeling then this can result in them 
keeping their distance from the patients instead. 

Of course I can feel some aggression and anger, and I think it 
could pop up and take over. // One has to have that feeling some-
where. Even if I wouldn’t want to admit it myself. 

I don’t let them get near me ... // ... there’s a sort of shield that pro-
tects me. 



223

There is a risk that when the caregivers try to protect themselves they also 
shut off their feelings of fear, anger and wrath thus shutting off their hu-
man feelings, warmth and understanding. 

I don’t want to hear any details because ... // ... then I’d be dis-
gusted. I’d then be malicious because of my anger after he’s done 
such a thing. 

The caregiver’s anger can result in them taking upon themselves to judge 
these patients. It can then be possible for the caregivers to look down on 
these patients and even give them special treatment. A feeling of hostility 
can arise in the caregivers, which can be expressed in terms of judge-
ments and comments that instead of being of a caring nature cause suffer-
ing to the patients. 

Irresolution and being lost 
Caring for these patients can be experienced as groping around in an un-
known and obscure landscape, where there is nothing to take your bear-
ings from. It is difficult to care when you are not at all able to understand 
the patients. The caregivers feel very uncertain as to what it actually 
means to care for this type of patient. They do not know how or what 
they should do or say, other than that the men have done something that 
is wrong, illegal and totally objectionable. When the caregivers try to ex-
press their feelings of helplessness they often have difficulty in finding 
the right words. They feel that something is wrong, but they don’t always 
know what is wrong. They can however say that they lack theoretical and 
evidence-based knowledge. 

It surprises me that there is so little written about pedophiles. I 
don’t know, it may be a new field. Or it is so easy, I don’t know. // 
It’s difficult, we have to help and care for them as well. They 
aren’t easy questions. 

The caregivers also wonder about what the difference is between the 
warped sexuality of these patients and other abnormal behaviour. This 
further increases their sense of confusion and uncertainty and they be-
come professionally self-critical. 

Clarity 
Those who provide care for men, who have sexually abused children, 
yearn to be able to get some clarity about the men who they are to care 
for and need to be able to understand these men who appear to be so dif-
ferent. They want to be able to see the path to follow which can help 
them in their caring. 

Sometimes I see it and understand which way we should go and 
try to get him to go along there as well. 
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In order to gain this clarity the caregivers have to be open. They empha-
size that they need to be open to each other and towards their inner feel-
ings at the same time as being open to what these patients have to say. 
The caregivers see that they must dare to show themselves as they are and 
to express their feelings and thoughts. This thus entails that the caregivers 
can manage to be aware and attentive in their encounters with the patients 
and can choose to listen to the patients’ lifeworld instead of just thinking 
of the consequences of the crime the patient has committed. 

Being open to this person, but not too friendly. But still be com-
pletely open to ..., always keeping an opening free in some way for 
him. 

Courage 
A lot of courage is needed to take one’s own convictions about caring se-
riously and then actually do what this entails. The caregivers are their 
own tools in the caring of these patients. 

I have to get involved, I must stand by him and there’s nothing 
wrong in that. One has to do that. // I use my soul to work with. 

When caregivers dauntlessly stand up for their opinions about what they 
think is right for the care of these patients, a feeling of hope is aroused 
both for themselves and for their colleagues. There is an element of cour-
age in their caring that also means that one believes that there is a possi-
bility for something “good” in these men. 

Irrespective of what a person has done, there are not only pedo-
philes, there are murderers, and there are people who have done 
some awful things. One has to try and look at the person. It is here 
and now that we meet each other. I don’t see what they have done 
now, I see a person. If I am to understand how this person has got 
to where he is now I must be able to sit down and talk and ask 
questions and listen to the answers ... a person is always a person 
that’s my philosophy. 

Ability to have and to stimulate trust 
According to the caregivers the key to being able to care for these pa-
tients is to gain their trust. It is just the same as it is with children, if you 
can not gain their trust you will never be able to influence them. The 
caregivers don’t find it easy to explain how this should be done but point 
out the need to be able to express oneself so that confidence is created. 
They emphasize that without having the patients’ confidence they would 
not be able to carry out any caring at all. The patients have to understand 
that the caregivers care about them. If they are unable to feel that the 
caregiver cares for them then there will be no relationship, but if they feel 
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warmth, security and respect for another human being’s worth then there 
are good chances that a positive caring relationship can be built up. Many 
caregivers emphasize the importance of being themselves and being true 
to themselves and that they can not assume some sort of abstract, dis-
tanced caring role when approaching these patients. It is not only the pa-
tients that have to feel they can trust the caregivers, the caregivers them-
selves need to be able to trust their ability to cope with caring for these 
special patients. The caregivers talk about how important it is that they 
feel assured and confident and safe in themselves and their own lives so 
that they can have “all their body and soul” with them in their work with 
these men. 

Hope 
The caregivers express hope for their patients, hope that they will change. 
To hope for a change does not necessarily mean that a change is possible. 
The caregivers know that they “must” hope and believe in their patients 
despite them often lacking confidence in this. A part of the caregivers’ 
hope is thus an openness to see the patients’ personal resources. The 
caregivers also express that they are able to feel hopeful even in relation 
to these men, a belief that things will get better for them. The caregivers 
think that are possibilities. In their hope there is both trust and mistrust, 
but trust outweighs mistrust in their hope. 

Struggle 
To care for patients that have sexually abused children is experienced by 
the caregivers as a struggle and a major challenge, which one of them ex-
pressed in this way: 

This is the most difficult thing I have had to face. That’s for sure. 
The issue of pedophiles. What should we do with them and the 
feelings that I have inside. It is the most difficult. 

A conflict arises within the caregiver between looking beyond the un-
pleasantness of what the men have done and their own condemnation. 
They talk about not being able to “cope” with listening to the men’s 
“complaints”, that they can not mentally cope with it at the same time as 
they had said that they would “really try” when they became key workers 
for such a patient. They feel a diffuse uneasiness when approaching these 
patients and appear to have difficulty in deciding how to approach them. 
There seems to be an ongoing struggle inside them which means that they 
have to reflect on what caring for these men actually entails. 

It’s like a volcano. Emotionally just like a volcano. 
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Excursus – A philosophical intermediate chapter 
In this chapter the empirical research findings are considered in the light 
of the work of the French philosopher Maurice Merleau-Ponty and the 
American philosopher Milton Mayeroff.  

A summary of the reflections on the findings from the first study on 
the suffering of these patients based on the philosophy of Merleau-Ponty 
includes the latter’s view that an individual’s way of being in relation to 
the world but also to time and to other people can be projected in sexual-
ity. Sexuality and thus also a distorted sexuality can be seen as an expres-
sion for a person’s basic drama and is seen in an augmented scale. Mer-
leau-Ponty often returns to his view that the “sexual drama” is not re-
duced to a metaphysical “drama”, but that sexuality is a part of a person’s 
existence and is thus an essential part of his/her basic yearning and can 
not be “transgressed”. However it can be shut off and then a yearning for 
a sexual act dominates for these men. This does not always have to take 
place in the form of a conscious decision. Merleau-Ponty describes this as 
an inability to talk. There is no reflection that leads to this, it is not the re-
sult of will-power or logic but is instead different existential levels, i.e. 
one becomes something and one is exactly that which one expresses. The 
patients in this study thus become, in the situation where the abuse oc-
curs, just what they express, i.e. existing and being part of a human fel-
lowship. They are at this moment convinced that they are not harming the 
children. In their aberration the sexual abuse is neither motivated by will-
power nor logic but something that “grasps” them. 

A summary of the reflections on the findings from the second study on 
the caregivers’ experiences of caring for these patients based on the phi-
losophy of Mayeroff includes the latter’s concepts of being “in place” or 
“out of place”. Caring according to Mayeroff shall lead a person to find-
ing his/her place in the world, that this person finds the right place, “in 
place”. The informants, the patients, in the first study are all “out of 
place”, they do not have a firm base to stand on and are thus like weath-
ervanes in an open sea. Mayeroff (1971) explains this: 

… the man who continually seeks the meaning of his life, who is 
confused about what is or would be relevant for his growth and is 
therefore unsure who he is, lives in a world that does not quite 
make sense (p.91) 

Mayeroff maintains that being “in place” does not entail that there is a 
special place that is waiting for a person after being “out of place”. To be 
“in place” does not entail a place one should come back to after being lost 
but instead being “in place” means feeling whole through something fun-
damentally new having taken its place in one’s life due to the person tak-
ing responsibility for his/her own life. 

Furthermore Mayeroff’s ideas are used to consider the caregivers’ fear 
of their own approach to life being affected by that of the men. The care-
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givers’ self-knowledge is thus challenged and they can feel that they are 
powerless and vulnerable, which can arouse their anger. In order to be 
able to care for patients who have sexually abused children the caregivers 
need to have good self-knowledge. The importance of self-knowledge for 
“presence in caring”, for “trust in caring”, and for “hope in caring” is also 
discussed.

What caring in terms of relieving suffering can entail 
The empirical material shows three important similarities in the lifeworld 
of the patients and of the caregivers. The patients can deceive themselves, 
even betray themselves while the caregivers in their feeling of being lost 
do not listen to their inner voice and thus betray themselves. Another 
similarity is fear, the men are afraid of their yearning and feel shut off 
from human fellowship while the caregivers’ fear is somewhat diffuse but 
can be seen when they feel abandoned and helpless. A further similarity 
is the loneliness they experience, the men have a feeling of being in a 
void, which scares them while the caregivers’ loneliness is experienced in 
terms of a lack of back-up and support in their caring role.  

The challenge in trying to relieve these patients’ suffering exists in the 
struggle between these three similarities, aberration, fear and loneliness, 
and the yearning for clarity and fellowship. This struggle dominates the 
caring of patients who have sexually abused children and it becomes even 
more difficult as most of the caregivers do not see or understand the 
men’s yearning at the same time as the men do not either understand their 
own yearning. But even when the caregivers see and understand this, they 
have to make many conscious, complex and difficult decisions in the en-
counters with these patients, which at the same time arouse strong feel-
ings. The challenge for the caregivers will be to be able to “touch” these 
patients in a caring fellowship. As Mayeroff points out caregivers need to 
be able to offer these patients a place in a human fellowship in a humble, 
sensitive and devoted manner, despite these patients often expressing 
their suffering in terms of scorn, bitterness and helplessness and can be 
presented as complaints, aggression and anger.  

Furthermore two central themes on fellowship are discussed: fellow-
ship that relieves suffering and fellowship that heals. The fellowship that 
relieves suffering is different from the fellowship that the patients experi-
enced with children in that the former has the potential to provide both 
security, protection and rest, which can help the patient progress in his 
growth towards being a whole person by something fundamentally taking 
a new place in his life. The fellowship with children only provided a 
short-term respite in the suffering and could not help in this process of 
maturing. The caregivers are the most important tools in the process of 
supporting these patients’ growth and it is this fellowship with the pa-
tients that can help to heal them and make them more whole as human 
beings. The caregivers need a lot of support in order to be at the point 
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where the patient is on his way towards a genuine human fellowship. The 
struggle that the caregivers have should be clarified and confirmed so that 
it can lead towards a relief of suffering for these patients and can give 
them the strength and courage to start to change their lives.  

Summary of discussion 

Methodological considerations 

In order to study a complex phenomenon such as that in the present in-
vestigation and at the same time not to look at it in the traditional way it 
has been necessary to have an awareness of my own, both positive and 
negative, pre-understanding as well as having a disciplined self-reflection 
and concentration on being “present” both in the interview situation and 
in the process of analysis. The choice of phenomenology instead of a 
hermeneutic approach was taken so as not to impose theories on or inter-
pret in any way the data during the analysis. A pre-understanding in the 
form of a theory may well have produced different findings than those 
presented here. The value of the chosen approach is the empirical de-
scription and the use of the quotations that can help the reader follow the 
progress of the analysis of the data. 

A phenomenological approach provides greater possibilities for an in-
depth study of an uncovered research field than a hermeneutic approach 
does. However the latter with a more interpretative approach may well be 
applicable for further research into this group of patients. An example of 
this is the need to investigate if the preliminary results of the present 
study, about the caring for these men, have the potential to relieve the pa-
tients’ suffering. In this case it could be interpretations of the patients 
statements about the treatment and the caring. 

Discussion

The discussion in this dissertation covered the following aspects of the 
research findings: a reflection on the patients’ yearning and the aberration 
that leads to sexual abuse; a reflection on the patients’ suffering in rela-
tion to Eriksson’s theory of suffering; a reflection on the patients’ suffer-
ing and the caregivers’ possibilities to relieve suffering as well as relating 
this to a caring science perspective; a reflection on the pragmatic value of 
the study for caring science in the clinical field, and finally a reflection on 
the caregivers’ vulnerability. 
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Significance of the research for the essence of caring science 
theories

Caring for patients who themselves do not see any opportunity to take a 
place among other adults is a great challenge. There are many difficulties 
and when the caregivers experience that their wish to give care is 
hindered it gives them a feeling of dissatisfaction and discomfort. This 
can be expressed in terms of fear, being lost or anger. These feelings thus 
compete with the caregivers’ innermost wish to provide care and the 
caring becomes a struggle, the outcome of which is decisive for the 
patients. The clarification of what caring for male patients who have 
sexually abused children can entail, can be a contribution to the develop-
ment of the essence of caring science theories. This research can also 
contribute to the body of knowledge in relation to the suffering of these 
“disunited” patients in their complex life situations. The possibility for 
the caring sciences exists in the new way to consider and understand 
other “disunited” persons’ complex suffering and the caring struggle that 
this can lead to for the caregivers. 

The study has shown that the support that is needed to be successful in 
caring for these patients is a caring culture that is allowed to permeate 
both patients and caregivers. Opportunities can thus be opened for pa-
tients to commence their growth towards being more mature and whole 
persons. The caring fellowship that the patient and the caregiver need to 
share, can be the first step towards the awakening of the patients’ will to 
return to life. There is a healing power in taking responsibility for what 
one has done, but these patients can only do this once they have woken 
up from their slumbering existence. These men need an opportunity to 
leave their “old” and “sleepy” lives behind them and to be able to start 
again. They need to learn to be able to bear their suffering without losing 
their humanity. Their own bodies become their own enemies here as they 
express a deep suffering. Small children do not have the necessary pre-
requisites to understand sexual acts and the sexual experiences that these 
men to a greater extent than others have had can be expected to be more 
harmful for a child’s development than any other form of violation. It 
thus appears that this could be the difference between this type of patient 
and other patients with difficult experiences in their lives. It is the body 
of the patients in this study that prevents them from becoming whole, i.e. 
existing fully, by it playing the drama that leads to sexual abuse. 

This study has shown that in order for it to be possible for caring to re-
lieve suffering then it is important as a caregiver to encounter the other’s 
lifeworld and where necessary be able to allow to just “be”. This deep 
suffering has not been highlighted before in caring science research in 
Sweden. The research has also shown that in particular with patients, 
whose criminal acts appear to be bizarre and strange, the caregivers need 
support so that they do not get trapped in their uncertainty, fear and even 
contempt, which can further hinder the patients from progressing and de-
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veloping. When caregivers are able to listen to the message the patients 
can give them in their descriptions of their lifeworld and reality, then new 
and unexpected perspectives can be seen. The research also shows that in 
order for caregivers to be able to understand what they receive from the 
patients they need support from both caring science and existential reflec-
tions. Such methods can help to clarify caring and to give possibilities for 
a freer and more creative thinking. To encounter and understand different 
lifeworlds is necessary in order to give care based on a caring perspec-
tive. The patient group in the present study have been able to demonstrate 
this in a clearer way than has previously been done. 

Another aspect of what caregivers need in order to be able to carry out 
their work caring for these patients is wisdom. It is seen here as the 
knowledge and experience a wise person has about life and human cir-
cumstances. The wise person is able to acquaint himself/herself with the 
darker sides of his/her own life without projecting them on to others and 
thus being able to meet and listen sensitively to all aspects of suffering, 
even those on an existential level. Wisdom is also connected to lived ex-
periences, to self-knowledge and to personal maturity. A well-developed 
ability to observe oneself, to be open and curious as well as having cour-
age and an interest in listening to patients who have committed incom-
prehensible crimes is also included. Furthermore theoretical and practical 
knowledge combined with a positive self-esteem is needed. Wisdom in 
terms of these characteristics can be seen as a possibility for relieving 
suffering for patients who have sexually abused children and for prevent-
ing them committing further abuse. 
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