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                                                                Abstrakt  
Syftet med denna studie var att undersöka skillnader mellan kvinnors 
och mäns attityder gentemot pedofiler och deras handlingar. Kanske 
kan också media spela en roll i detta samanhang. Vi väntade oss att 
kvinnor skulle vara mildare i synen mot pedofiler eftersom kvinnor 
överlag är mer förstående än män. Undersökningen undersökte också 
om det fanns någon skillnad i attityder som är relaterad till ålder. Tre 
olika ålderskategorier användes, 18-25, 26-34 och 35+. Antalet 
försöksdeltagare var 142 personer varav 80 kvinnor och 62 män. 
Försöksledarna använde sig av en enkät för att undersöka synen på 4 
olika kategorier som var följande: straff, gärningsman, media och 
rättsväsende. Resultatet visade att kvinnor inte hade mildare syn på 
denna typ av brottslingar än män. Man fann dock en skillnad mellan 
åldersgrupperna när det gällde den kvinnliga delen av 
försöksdeltagarna, den äldsta åldersgruppen hade en mer fördömande 
syn än de andra grupperna. Detta kan höra ihop men motsatta 
tendenser hos könen på så sätt att män blir mer toleranta och kvinnor 
striktare angående denna fråga. Förslag till vidare forskning inom 
området diskuteras. 
 
Nyckelord: Attityder, Pedofili & Köns - och åldersskillnader 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                         Attityder mot pedofiler i ett genusperspektiv. 
    
Syftet med detta studium var från början att undersöka allmänhetens respektive rättsväsendets 
(polis och länsrätt) attityder till pedofiler. Detta är dock inte möjligt på grund av att 
myndighetrna ej hade möjlighet att bistå försöksledarna Författarna undersökte därför istället 
människor (män respektive kvinnor) i sin närhet och i stan för att höra deras attityder mot 
pedofiler Hypoteserna är att kvinnor har en mildare syn än män av problematiken kring 
pedofili, samt att äldre människor har svårare att ändra sina attityder än yngre. Man 
undersöker också medias påverkan i detta samanhang  Den åldersgrupp som försöksledarna 
tror har mest fördömande syn på pedofiler är den äldsta eftersom undersökningar (Exempelvis 
Wang & Chen, 2006) visar att denna grupp är mer rigid och konservativ i sina attityder än de 
yngre. Människors syn på pedofiler kan nog till stor del påverkas av medias rapportering pga. 
att media har ett väldigt stort inflytande i dagens samhälle. Medias rapportering av olika 
pedofilifall innebär ofta att det är de värsta och våldsammaste fallen som uppmärksammas 
vilket resulterar i en rädsla hos allmänheten för att hamna i närheten av en förövare.  
 
                                       Definitioner kring pedofili  
 
Termen ”pedofili” är främst ett kliniskt begrepp och används följaktligen främst inom den 
kliniska sfären. Enligt Seto, Cantor & Blanchard (2006) är definitionen av pedofili: ”sexuellt 
intresse för barn i förpuberteten eller yngre (15 år eller yngre)”. En annan, och sannolikt den 
mest använda är den som finns i DSM- IV (APA, 1994): 
 
”A) under minst en sexmånaders period återkommande och intensivt sexuellt upphetsande 
fantasier, sexuella impulser eller beteenden som handlar om att personen har sexuellt 
umgänge med barn som inte nått puberteten (vanligtvis barn som är tretton år eller yngre). 
B) fantasierna, impulserna eller beteendena orsakar kliniskt signifikant lidande eller 
försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.  
C) personen är minst 16 år gammal och minst fem år äldre än barnet eller barnen.  
 
 (DSM-IV, American Psychiatric Asociasion , 1994)  
 
De kliniska begrepp som oftast används är regredierad pedofili eller incest och fixerad eller 
permanent pedofili. Regredierad pedofili eller incest innebär att den vuxne också har sexuella 
relationer med vuxna, men att sexualiteten exempelvis i samband med långvariga kriser, 
riktas mot barn. Permanent eller fixerad pedofili innebär att den vuxne saknar sexuella 
relationer med vuxna och att sexualiteten uteslutande är riktad mot barn som inte har nått 
puberteten – ibland används begreppet pedofili för att beteckna enbart denna grupp (Lanyon, 
1986). Lanyon (1986) tar upp denna indelning av pedofiler i sin artikel men gör en annan 
distinktion som innebär att man istället benämner dessa grupper situationella pedofiler (som 
egentligen föredrar vuxna) och de som föredrar barn framför vuxna. 
 
Andra inom området använda begrepp är till exempel pederast (Nationalencyklopedin, 2009) 
och hebofil (Wolak, Finkelhor, Mitchell & Ybarra, 2008). Med pederast avses en person som 
vänder sitt sexuella intresse mot pojkar i pubertal ålder. Begreppet hebofili avser ett sexuellt 
intresse vänt mot flickor i puberteten. Lanyon (1986) diskuterar i sin artikel den definition 
som DSM- III tar upp av pedofiler och menar att den inte riktigt är heltäckande då den 
utelämnar de som väljer en jämnårig av motsatt kön om de kan men som på grund av 
situationen inte tillåts och därför väljer ett barn (som de naturligtvis också dras till).   



                              
    Förekomsten av sexuella övergrepp  
 
Studier baserade på självrapportering (se exempelvis Smiljanich och Briere, 1996) visar att 
antalet pedofiler i normalpopulationen kan vara runt 5 procent. Resultatet stöds även av 
senare studier som redovisar en andel runt 4 - 5 procent (se McConaghy, 1998 för fler 
exempel). Var är samhällets ansvar? Var är mediernas ansvar? 29 % av våldtäktsfall är mot 
någon under 18 år och 15 % är mot dem som är under 15 år. Men det finns också ett stort 
mörkertal: bara mellan 5 och 10 % av alla sexualbrott anmäls. Enligt Winick (1998) så är det i 
75 % av fallen någon som barnet känner som förgriper sig på det. Enligt Harris, Rice & 
Quinsey (1998) återfaller ca 50 % av pedofiler i samma sorts brottslighet inom ett 15 års 
intervall. En undersökning från 1989 av Peter Martens vid BRÅ, brottsförebyggande rådet, 
visar att mellan 20 och 40 % av alla flickor under 15 år utsätts för pedofili, inom eller utanför 
familjen. 
 
 Enligt Finkelhor (1979) och Landis (1956) är dessa siffror 10 %, enligt Russel (1986) och 
Wyatt (1985) 16-21 % och enligt Bess & Janssen (1982) samt Woodbury & Schwarts (1971) 
10-33 %. En anmälan kan röra flera brott. År 2003 anmäls 3285 sexualbrott mot barn under 
15 år. Enligt BRÅ´s preliminära siffror för år 2008 så anmäls ca 1385 våldtäkter mot barn 
under 15 år.  Enligt Lanyon (1986) involverar endast 10-15 % av fallen av pedofili våld men 
de fall som involverar våld får oproportionerligt mycket uppmärksamhet i media, något som 
kan leda till att allmänheten tror att detta är mycket vanligare än det i själva verket är. I Metro 
(16/1-2009) finns en notis om nya siffror från BRÅ gällande hur många som utsätts för denna 
typ av brott, notisen ser ut som följer: 
 
”Var fjärde våldtäkt är mot barn 
Barnvåldtäkterna ökade mest när våldtäktsstatistiken sköt i höjden under 2008. Det totala 
antalet anmälda våldtäkter ökade med 14 %. Av de 5380 brotten så var 1390 riktade mot barn 
under 15 år, visar de nya siffrorna från brå.”  
Denna typ av rapportering anser försöksledarna får allmänheten att tro att pedofilifall 
förekommer oftare än vad det i själva verket gör. Därför tror försöksledarna att folk i 
undersökningen kommer att nämna en högre siffra angående dessa fall än den egentliga.  
 
       Skapande av attityder 
 
Attityd definieras som ett förhållningssätt, ett sätt att se på ting eller individer, det är 
utvärderingar av människor objekt och handlingar, och man har en attityd till allt. Människan 
är inte någon neutral observatör av omvärlden (Månsson & Berget, 2007).  Attityder skapas 
genom att man lär sig att ha en viss attityd till något eller att man bygger på tidigare 
erfarenheter av det/den man skapar en attityd gentemot som gör att man ser detta på ett visst 
sätt. Attitydkomponenter varierar som en funktion av tidsbedömning, på det viset att attityder 
är mera medelmåttiga under det initiala processandet för att sedan bli mera extrema ju längre 
tiden går. Föregående kunskap påverkar också vilken inställning/attityd man har i dagsläget 
(Sambonmatsu, Kardes & Sansone 1991). 
 
Motivation i sin tur har den innebörden att om man inte är motiverad så blir inte attityden så 
stark utan ganska så neutral och det krävs också en hel del motivation för att ändra på en viss 
attityd, till exempel om man skulle träffa en pedofil så kanske man får en större förståelse för 
denna och är beredd att ändra på sin attityd då denna förklarar situationen och de 
bakomliggande faktorerna, vilket bidrar till en större förståelse som i sin tur kan resultera i 



ändrad attityd gentemot personen i fråga (Wang & Chen, 2006). Var man riktar sin 
uppmärksamhet och vilket humör man är på har också mycket att göra med vad man skapar 
för attityd gentemot en viss sak eller person. (Mackie, Bless & Schwarz, 1992). 
 
 Hur betydelsefull en sak är för individen är ytterligare något som påverkar detta skapande av 
attityder (Mackie, Bless & Schwarz, 1992).  Attributionsteorin antyder att individer som erfar 
misslyckande eller förlust av kontroll kan ha en inre defekt som är ansvarig för deras problem 
(Winick, 1998). Winick (1998) talar också om att förövarna har en sorts inlärd hjälplöshet där 
de attribuerar till sig själva. Attributionsteorin tar upp tanken om det fundamentala 
attributionsfelet vilket innebär att man, när man skapar en attityd, tillskriver en individs 
handling till inre faktorer istället för till situationen.  
Det finns en väldigt stereotypisk bild av pedofilen som går ut på att människor bara dömer 
efter det de ser och hör utan att veta orsaker osv. De tar inte med olika situationella orsaker. 
Det finns ett antal sterotypiska attityder om sexuella förövare som oftast inte är sanna men de 
flesta håller fast vid dessa attityder även om de egentligen vet att de oftast inte stämmer. 
Dessa attityder kan till viss del bero på medias rapportering då media för det mesta tar upp fall 
som är våldsammare och mer uppseendeväckande än normalfallen. Detta tar Lanyon (1986) 
upp och nämner vad som är den vanligaste myten, vilken är att man talar om den ”fula gamla 
gubben” som man säger åt sina barn att akta sig för. Han talar också om att förövaren oftast är 
en respekterad och annars laglydig människa och förstagångsförbrytarna oftast är så pass unga 
som sexton år (Lanyon 1986). 
 
Attityder till pedofili och synen på vad pedofili är har förändrats över tid. Idag vet många barn 
på dagis vad en pedofil är, för tjugo år sedan var det få vuxna som kände till begreppet. Är det 
ett nytt fenomen, är det kanske skapat av massmedia eller är det något som alltid funnits? 
Medias inflytande har vuxit och därför påverkas människors attityder av media mer idag än 
någonsin innan. Då medias rapportering ofta är vinklad så att man antingen tycker synd om 
förövaren eller också fördömer denna, så antar försöksledarna att det är dessa två attityder 
som präglar undersökningen. Människor i allmänhet uttrycker ofta oro över att det tycks 
vimla av pedofiler (Kwarnmark, 1999). Enligt Winick (1998) så är pedofiler den mest hatade 
och stigmatiserade sammhällsgruppen och man vill gärna stöta bort dem. Detta gör att 
pedofiler varken blir förlåtna av samhället eller får återupprättelse, vilket gör att det blir svårt 
för dem att rehabiliteras och integreras i samhället (Winick, 1998). Hanson, Steffy & Gauthier 
(1993) nämner att ökat självförtroende/självkänsla leder till en reduktion i attityder som bidrar 
till brott. Det finns också olika sorters attityder, det finns affektiva, kognitiva och 
beteendemässiga attityder som vi alla lär oss av generationerna innan oss. Det finns även 
implicita (omedvetna) attityder, dessa går ej att påverka och explicita (medvetna och uttalade) 
attityder, vilka visas upp enligt samhällets normer och går att påverka. Undersökningen 
fokuserar på de explicita attityderna eftersom de tros vara mest påverkbara och ha mest tyngd 
(Månsson & Berget, 2007). Försöksledarna antar att många människor fördömer pedofiler på 
grund av en viss handling de utfört och sedan behåller den attityd de skapar under denna 
process, även vad gäller individen som helhet. Fischtein, Herold & Desmaries (2007) finner 
att kulturella, sociala och situationella faktorer bidrar till skapandet av sexuella attityder och 
beteenden. Dessa sexuella attityder påverkas av biologiska och sociala faktorer (Eisenman & 
Dantzker, 2006).  
 
 Män och kvinnors attityder 
          
Män  



Mannen är den som traditionellt sett är mer bestämd och försörjer familjen (Aronson, Wilson 
& Akert, 2007). Undersökningar visar att i de flesta kulturer så är pojkar mer drivna till att 
vara mer bestämda, oberoende och självtillräckliga (Eccles, 1991: Lytton & Romney, 1991, 
taget från Passer & Smith, 2001). Enligt Jimenez & Abreu (2003) så har också män mer 
toleranta attityder gentemot övergrepp, de ser också kvinnan som lättillgänglig och lägger 
också skulden på kvinnan vid våldtäkt (till exempel om hon är utmanande klädd). Män har 
också i vissa fall föreställningen att kvinnor omedvetet vill bli våldtagna. Män har dock mest 
benägenhet av könen att tro på myter och stereotyper angående sexualbrott (Jimenez & 
Abreu, 2003). Män är också, enligt Jimenez & Abreu (2003) mer aggressiva till sin natur och 
därför också mer aggressiva mot förövare, antar försöksledarna. Män är också enligt ovan 
nämnda författare mer fördomsfulla gentemot förövare. Enligt Fischtein, Herold & Desmaries 
(2007) har män mer frekventa sexuella tankar. Män har också en större social tolerans mot 
sexuell frihet än kvinnor (Fischtein, Herold & Desmaries, 2007). Könsskillnaderna i ovan 
nämnda undersökning är dock väldigt små.  Enligt Eisenman & Dantzker (2006) så har män 
en mildare (mer förlåtande) syn på pedofiler. Även inför andra sexuella beteenden är de mer 
toleranta. Wells & Twenge (2005) nämner också att hos unga män så förutsäger de attityder 
som skapas i barndomen sexuellt beteende under puberteten. Fisher (2007) visar att män är 
mer sexuellt erfarna än kvinnor och att de har fler sexuella partners än kvinnor, de har också 
mer tillåtande attityder gentemot olika sexuella beteenden (Fisher, 2007) 
 
Kvinnor  
Flickor väntas vara mer känslomässigt uttrycksfulla, stödjande, beroende och ha en 
omvårdande funktion. Forskning på området könsskillnader i känslomässiga uttryck indikerar 
att flickor och kvinnor beskriver sina känslor som djupare och mer intensiva än pojkar och 
män (Diener, Sandvik & Larson, 1985 taget från Carducci, 1998).  När det gäller etnicitet så 
ser också Jimenes & Abreu att europeiska kvinnor ofta får mer sympati än både svarta och 
latinamerikanska kvinnor i våldtäktsfall. Enligt Jimenez & Abreu (2003) så anser sig kvinnor 
ha högre empatisk förmåga och därmed har de också mer empati mot både offer och 
gärningsman när det gäller sexualbrott. Kvinnor har dock mer empati för det europeiska 
kvinnliga offret än något annat offer (Jimenez & Abreu, 2003).  Kvinnor har också lättare för 
att ändra på sina attityder än män (Fischtein, Herold & Desmaries, 2007). Wells & Twenge 
(2005) finner att kvinnors sexuella attityder och beteenden förändras mer än mäns. Kvinnors 
attityder och beteenden påverkas också mer av sociala och kulturella faktorer än mäns. 
Kvinnors sexuella beteenden stämmer dessutom mindre överens med deras attityder än vad 
som är fallet med män (Wells & Twenge, 2005). Flickors och unga kvinnors attityder 
förändras mer än unga män och pojkars. Unga kvinnor har också under åren som undersökts 
blivit mer sexuellt aktiva (Wells & Twenge, 2005). Kvinnor har enligt Fisher (2007) en yngre 
ålder vid första samlaget. Män och kvinnor skiljer mer åt gällande sexuella attityder än deras 
sexuella beteenden (Fisher, 2007) 
 
På grund av detta så antar försöksledarna till den här studien att män har en mer fördömande 
syn på pedofiler då de beskyddar familjen, medans kvinnan tar hand om barnen och familjen 
och har mer förståelse för individer, då hon är van vid att vara stödjande. Kanske påverkas 
kvinnor också mer av media än män, då deras attityder påverkas mer av kulturella fenomen än 
mäns.  
 
Åldersfaktorer  
 
Winick (1998) visar att människor som är medvetna om att vad som anses vara farliga 
förövare har blivit utsläppta i samhället, och har dessa förövare boende nära sig tar sig ut ur 



sina hem med stor oro och ängslan. Detta gäller särskilt äldre människor. Wang & Chen 
(2006) talar också om att äldre personer kräver fler argument än yngre för att ändra på en 
attityd och är mer rigida än yngre vilket beror på att deras arbetsminnes kapacitet är mindre än 
yngre personers. Äldre personer är också mer mottagliga för falsk information när de gör 
sociala bedömningar än yngre personer, medan medelålders vuxna är minst mottagliga för 
falsk information (Wang & Chen, 2006). Yngre personer med högre utbildning har mer 
liberala attityder än äldre personer med mindre utbildning. Och dessutom tänker yngre 
personer mer frekvent på sex än äldre. Yngre personer har mer tillåtande attityder än äldre och 
mer frekvent sexuell aktivitet (Fischtein, Herold & Desmaries, 2007).  Människor blir också 
mer konservativa allteftersom de blir äldre. Men ålderseffekter på attityder behöver inte 
nödvändigtvis bero ålder utan kan också bero på att deltagarna har likvärdiga erfarenheter 
(Fischtein, Herold & Desmaries, 2007). Wells & Twenge (2005) finner att attityder hos unga 
människor har blivit mera toleranta de senaste femtio åren, detta gäller främst flickor och 
unga kvinnor.  
 
Hypoteser 
Försöksledarna antar att män är mindre förstående än kvinnor mot pedofiler. Kvinnor antas 
vara mer förstående och förlåtande än män mot pedofiler. Har media någon inverkan på hur 
man ser på pedofiler? Dessutom antas att äldre människor har en mindre förlåtande attityd än 
yngre. Eisenman & Dantzker (2006) visar dock att det kan vara så att män har en mildare syn 
än kvinnor på olika sexuella beteenden, däribland pedofili.                              
 
           Metod  
 
Deltagare 
Undersökningen bestod av 142 deltagare, 62 män och 80 kvinnor deltog i undersökningen; 
dessa delades upp i 2 stycken grupper efter kön. Åldrarna var mellan 18 och 74. Deltagarna 
delades också in i 3 åldersgrupper; 18-25, 26-35 och 35+. Till bortfallet i undersökningen 
räknades alla de som inte fullt besvarat enkäten men även de som tackade nej till att vara med.  
 
Material 
Ett formulär skapades för att besvara undersökningens frågeställningar. Enkäten bestod av 24 
påståenden som deltagarna skulle ta ställning till genom svarsskalan, som nämns mer nedan. I 
de flesta fall innebar en låg siffra en mildare syn och en hög en mer fördömande (oförstående) 
syn, påståendena i de 2 första kategorierna (1-6) var dock omvända. De variabler som mäts 
var: Straff (2 items), vad folk tycker om straffen som finns idag. Gärningsmannen (4 items) 
denna kategori undersöker vad folk har för tankar kring gärningsmannen., Media (13 items) 
denna kategori tar upp deltagarens syn på hur media behandlar pedofilifall, och Rättsväsende 
(5 items) denna kategori tar upp om folk tror att rättsväsendet är mer toleranta mot pedofiler 
än allmänheten eller mindre toleranta. Reliabilitetstest med Chronbachs alpha visade sig ligga 
över .70 på de flesta kategorier, vilket var relativt högt. (.87 på straff kategorin .75 på 
kategorin gärningsmannen .72 på media kategorin och slutligen .68 på kategorin 
rättsväsende).   
 
Procedur  
Enkäten distribuerades till försökspersonerna som fick fylla i den i närvaro av försöksledarna. 
Försöksdeltagarna kontaktades, antingen ute på stan i en mellanstor stad i nordöstra Skåne, 
eller i försöksledarnas närhet (grannar o dyl.). Där ombads de att fylla i en enkät och 
försöksledarna höll sig i närheten om de skulle behöva tala med dessa om undersökningen.  
                                                                                                                            



            Resultat 
Hypotesen är att är mildare (har en positivare syn) mot pedofiler än män. Denna hypotes får 
dock inget stöd i undersökningen. Den andra hypotesen är att äldre personer har svårare för att 
ändra sina attityder än yngre. Denna hypotes får stöd i undersökningen då försöksledarna ser 
tecken på att äldre deltagare har en mer fördömande syn på pedofiler än övriga deltagare.  
 
För kategorin media finns en signifikant huvudeffekt för kön F (1,14) = 6.20 p=.014 η²=.044 
och en icke signifikant huvudeffekt för ålder F (2,14) =.156 p=.856 η²=.002 och en signifikant 
interaktionseffekt F (2,14) =4.241 p=.016 η²=.059. Denna interaktionseffekt hör samman med 
motsatta tendenser hos könen på så vis att kvinnor blir mer strikta och män mer toleranta ju 
äldre de blir. Uppföljningsanalys för män F (2,59) = 1.48 p>.05 η²=.048 och kvinnor F (2,77) 
=3.24 p=.037 η²=.078 separat visar en signifikant skillnad mellan åldersgrupperna bland 
kvinnorna. De äldsta har en mer fördömande syn på pedofiler än övriga.   
 
 
 
Tabell 1 
Syn på pedofiler som funktion av ålder och kön 
                                                                                                                                                . 
 
Åldersgrupper              16-25                               26-25                           35+ 
                                                                                                                                                . 
 
Kön              M                 SD         n           M          SD        n           M      SD       n 
                                                                                                                                                . 
 
Man              3,74                0,77        31            3,68           0,91       18             3,30      0,58      13 
Kvinna         3,68              0,78      51          3,92           0,78       12             4,23      0,79      17                                           
                                                                                                                                                 . 
 
Inga andra signifikanta skillnader kunde påvisas 
                                       
     Diskussion  
  
För att sammanfatta så får alltså forskningshypotesen inget stöd och det finns inte stöd för att 
kvinnor skulle vara mildare eller mer förstående mot pedofiler än män. Detta är oväntat då 
undersökningar visar att det finns skillnader i sexuella attityder hos män och kvinnor (Fisher, 
2007). Däremot så finns det bland kvinnor en skillnad mellan de olika åldersgrupper 
undersökningen tar upp. Detta är ju också förväntat då litteratur visar att äldre personer har 
svårare för att ändra på sina attityder (Wang & Chen, 2006). Försöksledarna anser att det man 
bör undersöka vidare är hur media påverkar synen på pedofiler hos allmänheten, då detta 
sannolikt är en stark påverkansfaktor. Man kan också göra undersökningar på folks implicita 
attityder gentemot pedofiler. Då undersökningen visar att det finns en signifikant skillnad 
mellan åldersgrupperna hos kvinnor kan det också vara värt att undersöka detta vidare inom 
kategorin media. Kanske är det så att media är det som mest påverkar människors syn på 
pedofiler och att kvinnor påverkas mest av medias rapportering.  
 
Litteratur (se exempelvis Anderson & Quinn, 2009) finns också som visar på att män har en 
negativare syn på kvinnliga våldtäktsoffer medan kvinnor har en positivare syn på dessa och 
kvinnor har också en negativare syn på manliga våldtäktsoffer än män. Reliabiliteten i 



undersökningen är någorlunda hög, men kan kanske fortfarande förbättras. Förslag på 
förändringar kan vara att lägga till en kategori som handlar om offret. Mycket forskning kan 
bedrivas inom området syn på pedofili då det inte finns någon forskning kring detta. 
Försöksledarna anser att det som verkar mest intressant och angeläget är att undersöka de 
implicita attityderna inom detta område. 
 
 Även att undersöka vidare åldersskillnaderna i kvinnornas syn vore av intresse. Andra förslag 
på forskning kan vara kring synen på offret för att få veta om det kanske finns en negativ syn 
på dessa människor eller om människor i allmänhet enbart har en syn som är präglad av 
empati. Kanske ska man skapa en kategori frågor gällande enbart offret parallellt med dem 
som gäller gärningsmannen.              
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ärlig som möjligt i dina svar. Vi är medvetna om att det vi undersöker är känsligt så alla 
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                                                      Frågeformulär 
 
Sätt en siffra mellan ett och sex efter varje påstående, där 1 är håller med fullständigt och 6 är 
håller inte alls med.  
                                                        Straff  
 

1) År 2003 anmäldes 3285 sexualbrott. Jag tror det är fler som anmäls idag än då. ____ 
 

2) Jag tycker att straffen generellt är för milda när det gäller pedofili. _____ 
 
                                                    Gärningsmannen                                                         
               

3) Jag tror att många pedofiler har svårt att stå för sina handlingar (dvs. ta ansvar för vad de 
har gjort). ________ 

 
4) Jag tror att många pedofiler brister i impulskontroll (dvs. de har svårt att behärska sig). 

__________ 
 

5) Jag tycker att samhället inte är hårt nog mot pedofiler. _____ 
 

6) Jag tror att pedofili är vanligare (dvs. det händer oftare än de flesta tror). ________ 
 
    Media (med media menar vi tidningar,tv, Internet och radio).  
 

7) Jag tycker att media förstorar upp pedofilers farlighetsgrad (dvs. får dem att verka 
farligare än vad de egentligen är). ________ 
 

8) Jag tycker att media överdriver förekomsten av pedofilbrott (så att man tror att brottet 
händer oftare än det i själva verket gör). ______________ 

 
9) Jag tycker att media ”hänger ut” (visar bilder och skriver ut namn osv.) pedofiler för 

tidigt (innan de ens blivit dömda) ______________ 
 

10) Jag tror att media underlättar (genom att till exempel visa bilder) för polisen att hitta 
pedofilerna. ______________ 

 
11) Jag tycker att medias bevakning av pedofiler är för hård (De tar ifrån pedofilerna deras 

privatliv) och påverkar pedofilen ogynnsamt i dennes rehabilitering.______ 
 

12) Jag tycker att media är för hårda (ställer tuffa frågor osv.) mot pedofiler (till exempel i 
intervjuer).__________ 

   
13) Jag tror att mycket ilska riktas mot gärningsmannens (pedofilens) handlande i media. 

_________ 
 

14) Jag tror att tidningar skildrar pedofilifall på ett mindre medkännande sätt än radio och 
tv._____________ 

 
15) Jag tror att offret skildras med för mycket medkänsla jämfört med gärningsmannen i fall 

av pedofili.  _______________ 



 
16)    Svarsskala:  

 
         1                              2                           3                            4                         5                    6                        
Håller med fullständigt                                                                                  Håller inte alls med      

 
17) Jag tror att media ofta tystar ner (inte pratar eller skriver om) orsaken till pedofili i sin 

skildring av gärningsmannen. ____________ 
 

18) När media skildrar gärningsmannen är de ofta överförstående (de skapar en ”tyck synd 
om” - attityd). _________ 
 

19) Medias skildring av pedofilibrott är ofta vinklade så att man tycker synd om offret men 
gärningsmannen kommer inte så ofta till tals. _______________ 

 
20) Media vinklar gärna fall av pedofili så att det ser ut som att det är fler främlingar än 

närstående (till offret) som begår brottet.  ___________ 
                                                                                                                        

                                                     Rättsväsende 
 

21) Jag tror att rättsväsendet (Jurister och poliser) är mer förlåtande mot pedofiler än det 
övriga samhället. ____________ 

 
22) Jag tror att rättsväsendet (Jurister och poliser) hellre friar än fäller i fall av 

pedofili.________ 
 

23) Jag tror att rättsväsendet (jurister och poliser) är mer toleranta mot pedofiler än det 
övriga samhället._________ 

 
24) Jag tror att kvinnliga domare dömer mildare i fall av pedofili än manliga domare. 

_______________ 
 

25) Jag tror att manliga domare dömer mildare i fall av pedofili än kvinnliga för att de kan 
relatera till individen bakom brottet.____________ 
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