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hälsingland  Att förlåta 
sexövergrepp är möjligt, 
och det hjälper om för-
övaren medger sin 
skuld. 

Det säger Hermine 
Holm på organisationen 
Rise, som är på väg att 
etablera sig i Hälsing-
land.
Hermine Holm är verksam-
hetsansvarig på Rise, Riks-
föreningen stödcentrum 
mot incest och andra sexu-
ella övergrepp i barndomen. 
Rise har fokus på hjälp till 
självhjälp, framför allt med 
stödgrupper där man får 
träffa personer med likande 
erfarenheter.

Rise har sin bas i Stock-
holm, och har endast riktat 
sig till kvinnor sedan star-
ten 1981. Men i slutet av 
mars startade deras första 
grupp för män. 

– Vi kände att vi har så bra 
metoder för att hjälpa utsat-
ta att läka, så fler måste 
kunna få ta del av dem, sä-
ger Hermine Holm. Organi-
sationen har verksamhet på 
många ställen i landet, och 
har planer på att etablera sig 

i Bollnäs till hösten. När 
sexuella övergrepp avslöjas 
och får offentlighet, väcks 
många tankar och känslor 
till liv. 

En del personer kommer 
till Rise i hög ålder, och be-
rättar om övergrepp i barn-
domen. 

– Vi vill väcka hoppet om 
att det går att må bra igen, 
säger Hermine Holm.

Hon delar psykoterapeu-
ten Börje Svenssons bild att 
pedofili verkar vara en del 
av mänsklighetens beteen-
de, något som funnits över-
allt och alltid. 

När medlemmarna i Rise 
berättar om sina förövare 
handlar det om alla slags 
människor. Alla samhälls-
klasser, utbildningsnivåer, 
introverta och extroverta 
personer, sådana som är 
omhändertagande och 
oempatiska. Du kan aldrig 
vara säker på vem som har 
det här problemet, som 
Hermine Holm säger. 

Pedofiler lever på barns 
okunskap, menar hon. I re-
gel övertalar förövare bar-
net att hålla tyst om vad 
som hänt, de säger att över-

greppen ska vara deras 
hemlighet. 

Därför är det viktigt att al-
la barn får veta vad som är 
rätt och fel. Att de själva be-
stämmer över sin kropp, 
och att det är skillnad på bra 
och dåliga hemligheter. 

– Om alla barn visste det 
skulle många förövare inte 
våga gå över gränsen, säger 
Hermine Holm.

Psykoterapeuten Börje 
Svensson jämför pedofili 
med alkoholism – en slags 
kronisk sjukdom som man 
inte behöver ”leva ut” om 
man får rätt hjälp. 

Hermine Holm håller med 
om tankesättet, och konsta-
terar att detta resonemang 
är minerad mark. En del kan 
misstolka det som en accep-
tans av övergrepp. Men 
även om pedofili är natur-
ligt, i den meningen att det 
alltid funnits hos en del av 
befolkningen, ska vi förstås 
inte acceptera att det levs 
ut. 

– Vi kan inte låtsas att pe-
dofili inte finns. Människor 
är som de är, det viktigaste 
är att de klarar att ta ansvar 
för att sätta stopp i tid, säger 
Hermine Holm. 

Det går inte att förbjuda 

tankar, och om tabut lättade 
kunde fler pedofiler söka 
hjälp innan de begår över-
grepp, tror hon.

Upprättelse är en viktig 
grund för att pedofiloffer 
ska kunna gå vidare, enligt 
Hermine Holm. Där kan ett 
fängelsestraff hjälpa till, 
men det är ofta inte det vik-
tigaste. 

Omgivningens reaktioner 
har större betydelse för off-
rets läkning. Det är vanligt 
att anhöriga går in i förne-
kelse eller tar förövaren i 
försvar, enligt Hermine 
Holm. 

– Den utsatte måste få bli 
omhändertagen, men det är 
inte ovanligt att det blir 
tvärtom, att förövaren får 
mest sympati. 

Kan man förlåta ett över-
grepp? Hermine Holm har 
träffat utsatta som svarat ja 
på den frågan. 

– Inte om förlåtelse bety-
der ’det du gjorde var ok’. 
Men om förlåtelse är att läg-
ga ansvaret hos förövaren 
där det hör hemma, släppa 
taget och gå vidare. Då kan 
man bli en fri människa, sä-
ger hon. 

Den sortens förlåt är 
mycket enklare om föröva-
ren medger sitt ansvar. 

– Alla människor är an-
svariga för sina handlingar, 
även om pedofili är ett slags 
sjukdom. Om man inte kun-
de ta ansvar och hindra sig 
själv från att begå över-
grepp, får man ta ansvar ef-
teråt och erkänna sin skuld. 
Det kan vara otroligt läkan-
de för ett utsatt barn. 

Det kan vara svårt för barn 
att vända sig till en vuxen-
värld som har berörings-
skräck med de här frågorna. 

Ansvar på riktigt, det vore 
om en pedofil själv larmade 
om sina övergrepp och såg 
till att ett deras offer får 
hjälp, om barnet inte larmar 
själv. Det vore drömmen, 
säger Hermine Holm. 

Men efter många år i Rise, 
och efter samtal med hund-
ratals utsatta, har hon aldrig 
någonsin hört talas om en 
förövare som själv tagit för-
sta steget och erkänt. 
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Erkännandet är viktigt  
för läkningsprocessen

Hermine Holm på organisationen Rise. FOTO:  PrivaT

11/4.

Livsviktigt|2120|Livsviktigt

i en grupp med fotbollshuliganer? 
Många som tänder på barn beskriver 

upphetsningen som oemotståndlig. 
Starkare än allt annat. 

– Den starka upphetsningen raderar 
ut omdömet och plattar till moralen. 
Det blir en slags berusande känsla så  
att man inte tänker på morgondagen. 
Det är ju likadant med en vanlig berus
ning på alkohol, man är bara i nuet.  
Då tappar man känslan för rätt och fel, 
för vem som är vuxen och vem som  
är barn. Så ungefär kan pedofiler  
beskriva upphetsningen, säger Börje 
Svensson. 

Dessutom har pedofilerna inte sällan 
en fixering, en låsning som gör att de  
inte har förmågan att sätta stopp.  
Jämför med bulimikern, som stoppar  
i sig mer och mer mat mot sitt eget  
bättre vetande.

Blir människor pedofiler av arv eller 
miljö? Det vet vi inte. 

– Det finns hundratals perversioner. 
Från lagliga saker som skor och gummi 
till djur och barn. Det finns väl ingen 
som kan svara på hur sådana defekter 
kommer sig, säger Börje Svensson. 

Visst har en del sexförbrytare själva 
varit utsatta i barndomen, men det är 
en minoritet. Å andra sidan, den som 
har varit utsatt för sexövergrepp har  
ofta haft en tuff barndom på många  
andra sätt. Så vi vet inte om det är  
övergreppen eller den sammantagna 
utsattheten som gör att en del senare 

går över gränsen och utnyttjar sin makt 
över barn. En del har känslor av hämnd; 
”jag blev utsatt, därför är det ok att jag 
tar ut min njutning nu”.

Det verkar som att pedofili funnits  
i mänskligheten i alla tider, i alla befolk
ningsgrupper. Den som ser framför sig 
en snuskig gubbe som lockar barn till 
skogen med godis får tänka om. Sex
förbrytare har ofta bra tumme med 
barn, till och med bättre än de har med 
vuxna. Annars skulle det ju bli svårt att 
bygga förtroende och komma barnen 
nära. 

Pedofiler berättar att de inte bara 
känner sexuellt intresse för barn. De 
kan ofta uppleva att det är genuint kul 
att leka och prata med barn.

Det är förstås svårt att bedöma hur 
många som har sexuella tankar på barn. 
Mellan en och tre procent av befolk
ningen är siffror som förekommer. Det 
finns alltså flera tusen personer i Häl
singland. En bråkdel av dem går från 
ord till handling. 

Det finns kvinnliga pedofiler, men de 
verkar vara färre än männen. För kvin
nor kan mörkertalet vara ännu större än 
för män. Om det är svårt för en man  
att söka hjälp, hur ska det då vara för  
en kvinna?

Den medicinska diagnosen pedofili är 
trubbig, anser Börje Svensson. Bland 
annat krävs att man lider av sina tankar 
för att det ska klassas som pedofili. 
Dessutom finns det många diagnosti

cerade pedofiler som inte rört ett barn, 
och det finns personer som formellt  
inte har denna störning som har begått 
övergrepp, till exempel under en livs
kris.

Börje Svensson tycker att det är för 
mycket fokus på vem som är pedofil 
och vem inte. Diagnosen är mindre  
viktig än själva övergreppen, och det 
viktigaste är att fokusera på hur över
greppen kan stoppas.

Den som begår övergrepp behöver 
hjälp. Expertisen pratar sällan om att 
bota en pedofil. Men driften kan  
dämpas genom samtal och medicine
ring. De sexuella tankarna på barn  
kanske finns kvar, men att tänka är  
inte förbjudet. Med rätt hjälp blir  
tankarna inte till handlingar. 

Så kallad kemisk kastrering är en typ 
av medicinering. Det handlar om att 
sänka testosteronnivån. Men det påver
kar hela sexdriften, även den sunda 
sexualitet som förövare kan ha paral
lellt med den destruktiva.

I radioprogrammet Kropp och Själ 
från den 21 mars berättar ”Linus” om 
hur han kämpar med tankar på barnsex.  
Linus lever ett ordnat liv med jobb och 
sambo och tvingas hålla sin pedo fili 
hemlig. Han berättar hur det håller på 
att göra honom galen. Han hatar sig 
själv, för han tycker att det är oaccep
tabelt att förgripa sig på barn, samtidigt 
som han fantiserar om det. När han  
laddat ner och sett en film med sexöver

grepp på barn kan han gråta av äckel. 
Sedan kollar han igen.  Han bävar för 
den dagen hans sambo vill ha barn. Han 
tror inte att han skulle klara att ha egna 
barn utan att göra dem illa. ”Linus” har 
en självmordsplan klar om hans hem
lighet skulle komma ut.

Det extrema tabut mot pedofili gör att 
många inte vågar söka hjälp, även om 
de inte har gjort något brottsligt, enligt 
Börje Svensson. Den som berättar om 
sin läggning riskerar i stället hela sin  
position i samhället. Det finns de som 
säger att de inte ens kan tänka sig att  
bo granne med en pedofil. 

På det sättet ”tvingas” pedofiler till 
slutna sällskap på nätet där deras bete
ende ses som normalt och rent av upp
muntras. 

Börje Svensson tror inte att tystnad 
är bra. Han jämför med alkoholism, 
som har varit väldigt skambelagt.  
Numer kan människor säga offentligt 
att de är nyktra alkoholister. 

– Tänk i framtiden om det kunde  
gå att erkänna sitt problem och säga 
”jag har de här tankarna men jag är  
en ickebrottslig pedofil”. Då skulle  
de ha mycket bättre möjligheter att få 
stöd, säger Börje Svensson.

Nyligen åtalades en söder
hamnsman misstänkt  
för omfattande sexöver
grepp på en skola där  
han jobbade.

Pedofili är en psykiatrisk diagnos. Vi 
vet inget om den åtalade mannens  
psyke.

Men den här artikeln försöker förstå 
varför en pedofil går över gränsen och 
ger sig på barn.

Psykoterapeuten Börje Svensson är 
en av de svenskar som har mest  
erfarenhet av att samtala med sexför
brytare.

Han har arbetat med samtalsterapi  
på Norrtäljeanstaltens avdelning  
för sexförbrytare i elva år. Under den  
tiden hann han träffa många sorter. 
Hans bok ”De mest hatade – Om pedo
filer och andra sexualbrottslingar” 
handlar om erfarenheter därifrån. 

Tidigare arbetade han på Rädda  
barnen, där han mötte många offer.  
Numer arbetar han på ett behandlings
hem för sexförbrytare under 18 år. 

Det är ingen vits att hata pedofiler 
menar han. Det motverkar sitt syfte, 
och kan till och med driva dem till fler 
övergrepp. De allra flesta som tänder  
på barn önskar att de kunde stänga  
av sin drift, säger Börje Svensson.

Han är noga med att skilja på handling 
och person. Alla övergrepp är oaccep
tabla, men sexbrotten kan bara  
för hindras om samhället behandlar  

förövare mänskligt, enligt honom.
Det finns inga tydliga likheter som 

förenar alla förövare, säger Börje  
Svensson. 

En del har svår ångest över vad de 
gjort mot barnen. 

Andra flyr in i förnekelsen. Börje 
Svensson berättar om en man som 
greps för sexköp på bar gärning. Han 
ska ha sagt till poliserna att ”Det här  
är inte jag, jag har inte gjort nåt, jag  
är inte här”. 

Och så finns förövare som skyller  
på offren. De säger att de blev lurade 
och förledda av det förföriska barnet. 

En del pedofiler försöker argumen
tera för att barn mår bra av att bli  
”introducerade” i sex av vuxna. De kan 
rent av missionera om sin sexualitet,  
inte minst bland likasinnade i internet
forum.

Varför tar man ett jobb på en skola om 
man vet att det kan leda till brottsliga 
handlingar, och evig skam? Varför  
sätter man inte stopp för sig själv?

Börje Svensson har inga svar fast  
han suttit mitt emot så många förövare. 
Att det mänskliga psyket är underligt 
vet vi från många andra områden. 

– Varför röker man fast man vet att 
det är farligt? Varför går man inte  
hem från festen i tid när man vet att 
man kommer att ångra det på jobbet  
i morgon? Eller hur kommer det sig  
att välartikulerade personer med bra 
jobb tappar omdömet när de hamnar  

Varför gå 
över gräns 
och göra 
barn illa?

SÖDERHAMN  Hur blir man pedofil? 
Varför går man över gränsen och gör 
ett barn illa? Hur kan man riskera sin 
position i samhället, bara för sin egen  
tillfredsställelse? Vi har sökt svaren 
hos en terapeut som mött hundra-
tals förbrytare.

Psykoterapeut Börje  
Svenssons han suttit mitt 
emot många förövare.  
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”
Den starka 
upphets
ningen rade
rar ut om
dömet och 
plattar till 
moralen. 
Det blir  
en slags  
berusande  
känsla så  
att man inte 
tänker på 
morgon
dagen.
Börje Svensson, 
Psykotera peut 
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p Kontaktuppgifter  
och tips

n Om du har problem 
med pedofila tankar, eller 
riskerar att begå ett brott, 
finns flera ställen dit du 
kan vända dig. Ett är  
Preventell, hjälplinjen  
för oönskad sexualitet  
på telefon 020-667788, 
preventell.se. Där kan du 
vara anonym, och sam
talet syns inte på telefon
räkningen. 
n En vanlig samtalskon
takt via primärvården  
kan också vara värdefull, 
när det gäller att försöka 
hitta strategier för att  
inte gå till handling, enligt 
Börje Svensson. Där har 
du också rätt till sekre
tess, men vårdpersonal 
kan polisanmäla om de får 
vetskap om brott som kan 
ge över ett års fängelse. 
Det vill säga både över
grepp och barnporrbrott.
n BRIS har en hjälplinje 
dit barn som blivit utsatta 
för övergrepp kan ringa.  
Telefon 116 111.
n Organisationen Rise  
har också en stödlinje,  
telefon 08-696 00 95.
Radiotips: P1:s Kropp och 
själ från 21/3 ”Diagnos: 
pedofil”.
Boktips: Börje Svenssons 
De mest hatade: om  
pedofiler och andra  
sexualbrottslingar.


