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Abstract 
 
Child molesters are possibly the most despised and feared of all criminals. Since children are 

some of the most vulnerable members of our society, sex crimes against children provoke a 

great deal of anxiety and are seen as particularly distressing. In recent years, the debate 

whether Sweden should introduce additional punishment and treatment options that are 

specifically designed to deal with sex offenders has increased. One of the possible actions 

suggested in this context is to introduce a so-called sex offender registry.  

 

The purpose of this study was to examine public perceptions about sex offenders that target 

children and whether the public’s knowledge of these crimes influenced their attitudes 

towards additional forms of punishment and treatment in regard to these offenders. Data was 

obtained from a sample of 100 university students in Lund through a minor survey. It was 

hypothesized that the public holds some inaccurate beliefs about child molesters, and that the 

prevention of future crime is considered a legitimate motive for putting in place additional 

forms of punishment and treatment for people convicted of sexual offenses against children. It 

was found that many of the study’s participants overestimated these offenders’ recidivism 

rates and believed that all child molesters can be considered paedophiles. The sample was 

however aware of the fact that the majority of sexual offenses against children are not 

reported to the authorities and that children are more likely to be sexually abused by someone 

they know. The hypothesis that public perceptions contradict empirical research was thus only 

partially supported. The results show that the participants´ knowledge of sexual offences 

against children affected their views on how society should react to people convicted of such 

crimes. Participants with a lower degree of knowledge were more inclined to support severe 

sentences, question the effects of sex offender treatment, have a positive attitude towards a 

potential Swedish sex offender registry and consider the protection of the public to be the 

most important purpose of punishment. The hypothesis that the prevention of future crime is 

considered a legitimate motive for putting in place additional forms of punishment and 

treatment for people convicted of sexual offenses against children was supported. 

 
 

Keywords: Sexual offender registry, Sexual abuse, Children, Punishment 

Nyckelord: Sexualbrottsregister, Sexuella övergrepp, Sexualbrott, Barn, Straff 

 



 5 

Förord 
 

 

 

Sedan jag började min utbildning vid Rättssociologiska enheten har jag varit intresserad av 

hur samhället reagerar på normbrott, hur vi straffar individer som bryter mot samhällets 

sociala, moraliska och rättsliga normer. Att sedan bestraffning av sexualbrott mot barn blev 

arbetets ämne var dock mest min kompis Marie Hansson förtjänst då hon föreslog sexualbrott 

som ämne för min uppsats. Stort tack för det, Marie!  

 

Jag skulle även vilja tacka alla dem som deltog i undersökningen och därmed gjorde denna 

studie möjlig. Tack så mycket för att ni tog er tid att bidra med materialet för min studie.  

 

Tack även till min familj och vänner för allt stöd, det har betytt otroligt mycket.  

 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min handledare Karsten Åström för all hjälp och för att 

ha bidragit med det stöd som gjorde det möjligt för mig att genomföra denna studie. Jag 

uppskattar verkligen alla de goda råd, litteraturförslag och synpunkter jag fått under arbetets 

gång.  

 

 

Alda Haraldsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1. Inledning 
 

”Åtta män – 135 sexbrott 

 De slutar aldrig 

 Barn efter barn, kvinna efter kvinna, blir deras offer. De fortsätter år efter år.  

 Bara en av tio får vård. De tackar nej – och slipper. Sånt är systemet. 

 Det handlar om Sveriges många och farliga serieförbrytare i sexbrott 
 

Aftonbladet har, med hjälp av Brottsförebyggande rådet, gjort en unik granskning av 

återfallsförbrytarna. Den visar att det just nu finns minst 347 sexbrottslingar i Sverige 

som ständigt återfaller i brott. De är aktiva och har begått sitt senaste brott inom den 

gångna treårsperioden. […]  

 

Vi fann dem bland tidningsklipp och i tingsrätternas arkiv. Något specifikt register för 

sexbrottslingar som återfaller har varken polis eller allmänheten tillgång till. 

Tillsammans är de åtta dömda för över 130 sexbrott. […] Och vi har träffat en av 

gärningsmännen, en återfallspedofil, som bor granne med dagis och skolor. Sex av de 

åtta är dömda för våldtäkter. Alla de senaste åren. Två av dem har hållit på sedan 

1980-talet. 
 

De flesta har inte fått någon vård mot sina sexuella störningar. De har dömts till 

fängelse, släppts och förgripit sig igen på barn och kvinnor. Andra har bara fått 

skyddstillsyn och fått fortsätta vistas i samhället. […] Ingen vet när de slår till igen. Vi 

vet bara att flera av dem kommer att göra det. Om och om igen.”1 

 

 

1.1 Problembakgrund 

Sexualförbrytare är möjligen de mest fruktade och mest avskydda brottslingarna i dagens 

samhälle. På grund av att deras beteende ofta beskrivs som patologiskt, samt att många lider 

av sexuella avvikelser som till exempel pedofili, antas det ofta att de med största sannolikhet 

kommer att återfalla i liknande brott vid frigivning. På senare år har debatten om huruvida 

Sverige bör införa ytterligare straff- och behandlingsalternativ som är speciellt utformade att 

handskas med personer som begår sexualbrott ökat. En av de tänkbara åtgärder som föreslås i 

detta sammanhang är att införa ett så kallat sexbrottsregister i Sverige.    

 

Idén om ett officiellt register över dömda gärningsmän härstammar från USA. USA:s alla 

stater krävdes genom en federal lagstiftning från 1994 att upprätta sexualbrottsregister i syfte 

att information om dömda gärningsmäns vistelseort alltid skulle vara tillgänglig för lokala 

polismyndigheter. Året 1996 inträdde den så kallade ”Megan´s Law”, då ändrades 

lagstiftningen på så sätt att polismyndigheter gavs tillstånd att informera allmänheten om 

                                                 
1
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3466626.ab ( artikeln ”Åtta män – 135 sexbrott”, Aftonbladet. 

publicerad: 2008-10-06. hämtad: 2010-04-17 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3466626.ab
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dömda förövare som är bosatta i deras närmsta grannskap.  Numera är staterna skyldiga att 

redovisa sitt sexbrottsregister på Internet och nätet har nu blivit den främsta 

informationskällan över dömda sexualförbrytare i USA. Sexualbrottsregistrens främsta mål är 

att öka allmänhetens medvetenhet om sexbrott och därmed hjälpa människor att skydda sig 

och sina barn från sexualbrott.2   

 

USA är dock inte det enda landet som infört lagstiftningar av detta slag, även länder som 

Storbritannien har infört ett sexualbrottsregister. Storbritanniens lag om offentlig registrering 

av förövares personuppgifter har varit gällande sedan 1997 och beskrevs registret som:  

 

”[…]a measure aimed at helping to protect the community from sex offenders not an 

additional penalty for the offender”3  

 

Det poängteras alltså här att registret ses som en preventiv åtgärd, inte ett ytterligare straff för 

förövaren. Många är dock skeptiska till lagstiftningar av dessa slag och vill mena att 

sexbrottsregister förser dömda med ytterligare straff på grund av deras uppfattade risk att begå 

framtida brott istället för att enbart straffa individen för brott som denne faktiskt har begått.4  

 

Det främsta argumentet för ett sexualbrottsregister är att det kan hjälpa polisen och andra 

brottsbekämpande myndigheter att ha tillgång till information om tidigare dömda förövare, 

deras kriminella historia samt aktuella vistelseort, vid utredningar av aktuella brott. Ett annat 

argument är att registret eventuellt kan ha en avskräckande effekt och därmed förebygga 

framtida brott.5 Syftet med registret skulle kunna sammanfattas som i citatet nedan.  

 

” […] help (the police) identify suspects once a crime had been committed […] possibly 

help them prevent such crimes (and) […] might also act as a deterrent to potential re-

offenders.”6 

 

Det främsta argumentet emot införandet av ett svenskt sexualbrottsregister är att registrering 

av dömda förövares personuppgifter kan uppfattas som ett ytterligare straff, kritiker 

                                                 
2
Levenson, J. S., Brannon, Y. N., Fortney, T.& Baker, J. (2007). s. 138-139. 

3
Home Office/Scottish Office. (2001) s. 19 som det citeras i: Thomas, T. (2004) s. 339. 

4
Vess, J. (2009). s. 265. 

5
Appelbaum, P. S. (2008). s. 352. 

6
Home Office (1996). para. 43 som det citeras i: Thomas, T. (2004). s. 339. 
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poängterar därför att individer inte bör straffas för handlingar som de kan tänkas begå i 

framtiden. Vidare vill de mena att om för mycket uppmärksamhet riktas mot redan dömda 

personer kan detta leda till en falsk känsla av säkerhet speciellt eftersom att majoriteten av 

sexualbrott mot barn begås av någon som barnet har en relation till (som till exempel en 

familjemedlem eller nära vän till familjen) i vilket fall det inte hjälper att allmänheten varnas 

om främlingar som kan tänkas begå brott.7  

  

Det finns även kritiker som i själva verket inte talar emot ett sexualbrottsregister, deras kritik 

riktas i stället emot publicering av förövares personuppgifter. I vissa länder är informationen 

om dömda förövare tillgänglig för allmänheten, detta innebär att personen utpekas offentligt 

som förövare vilket ofta innebär att personen förlorar jobb, bostad, vänner och ibland även 

kontakten med sin familj. Personen förlorar alltså allt det stöd som anses kunna hjälpa en 

frigiven förövare att integreras in i samhället på nytt. Forskning visar att de sexualförbrytare 

som har ett starkt stödsystem vid frigivning återfaller i lägre utsträckning än andra.8  

 

Trots att ett av sexbrottsregistrens syfte är att förebygga brott genom att avskräcka förövare 

från att begå ytterligare brott, finns det forskare som vill mena att registren kan ha motsatt 

effekt. Tannenbaum ansåg till exempel att ifall samhället utpekar en person som ond eller ett 

omoraliskt monster kan personen ifråga till slut acceptera denna syn på sig själv. Personen 

börjar då uppfatta sig som ond och börjar (eller eventuellt fortsätter) att bete sig därefter. Med 

en sådan självuppfattning fortsätter alltså personen att bryta mot samhällets normer i ännu 

större utsträckning. Sexualbrottsregister skulle därför kunna öka risken att sexualförövare 

återfaller i stället för att förminska den.9 

 

Ett annat allvarligt problem med publicering av personuppgifter är att människor kan få för 

sig att ta lagen i egna händer i fall då de anser att rättvisa inte uppnåtts genom rättssystemet.10 

Ett stort antal fall har rapporterats där sexualförbrytare har hotats, trakasserats, attackerats och 

även i ett fåtal fall mördats efter att allmänheten informerats om deras kriminella förflutna. Ett 

flertal självmord har även rapporterats efter att publicering av personens uppgifter ägt rum.11 

 

                                                 
7
Vess, J. (2009). s. 265. 

8
Appelbaum, P. S. (2008).s. 353. 

9
Sarnecki, J. (2003). s. 181. 

10
Petrunik, M. & Deutschmann, L. (2008). s.504.  

11
Appelbaum, P. S. (2008). s. 353. 
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När man diskuterar sexbrottsregistrens uppkomst bör man inte glömma medias roll i att sprida 

budskapet om den fara som utgörs av sexualförbrytare.12 Omfattande mediebevakning av 

sexualbrott vilken ofta fokuserar speciellt på de mest brutala fallen ger allmänheten ett mycket 

överdrivet intryck av sexualbrottens omfattning samt den risk som sexualförövare utgör.13 

Vidare attribueras sexualbrottsregistrens tillkomst ofta till samhällets upprördhet över ett fåtal 

mycket uppmärksammade brutala sexualbrott mot barn. Allmänheten kräver då att något görs 

och hamnar politiker och brottsbekämpande myndigheter under enorm press att vidta åtgärder 

för att motarbeta allmänhetens rädsla.14 Många av de lagstiftningar som rör registrering av 

personuppgifter av dömda sexualförbrytare har till och med fått sitt namn efter unga offer av 

sexualbrott vars historier fått mycket uppmärksamhet i media. Som exempel kan nämnas 

”Megan´s Law” i USA, ”Christopher´s Law” i Kanada och ”Natalie´s Law” i Tyskland.15  

 

Lagstiftningar om sexualbrottsregister kan därför enligt en del forskare betraktas som högst 

symboliska då de bygger på starka känslor av rädsla, ilska och avsky. Sexualförövaren målas 

upp som en mänsklig djävul som fruktas och föraktas då denne inte anses höra hemma i ett 

respektabelt samhälle.16
  

 

1.2 Problemformulering och forskningsfråga 

Som framkom i kapitlet ovan, var det i många länder brutala och mycket uppmärksammade 

sexualbrott mot barn som startade debatten om de så kallade sexbrottsregistren. Man skulle 

därför kunna argumentera för att den svenska debatten angående sådana register, åtminstone i 

förstadiet, borde fokusera först och främst på sexualbrott mot barn. Detta är en av arbetets 

utgångspunkter och kommer den framtida diskussionen om ett tänkbart svenskt register endast 

att fokusera på registrering av personer som begått sexualbrott mot barn.  

 

Införandet av ett sexbrottsregister är en mycket kontroversiell fråga och i dagsläget är det inte 

troligt att förespråkarna för registret och dess kritiker kommer att enas. Förespråkarna för ett 

register vill mena att officiell registrering av dömdas personuppgifter inte endast kommer att 

hjälpa polisen vid utredning av aktuella brott utan även förebygga framtida brott.  Registrets 

                                                 
12

Thomas, T. (2004). s. 340. 
13

West, D.J. (2000). s. 400. 
14

Vess, J. (2009). s. 265. 
15

Petrunik, M. & Deutschmann, L. (2008). s.503. 
16

Ibid. s.513. 
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kritiker däremot vill mena att officiell registrering av personuppgifter av detta slag bör ses 

mer som ett ytterligare straff än som en preventiv åtgärd.  

 

Debatten om ett tänkbart svenskt register över alla dem som dömts för sexualbrott mot barn är 

intressant eftersom den i grund och botten handlar om vilken funktion och vilket syfte 

samhället avser att straffet skall uppfylla. Man skulle eventuellt kunna säga att detta 

egentligen inte är en juridisk fråga utan att debatten handlar mer om värderingar, om hur 

samhället vill uppnå och bevara samhällsordningen. Frågan är då; vad bygger vi våra 

värderingar på? Är det möjligt att våra värderingar och attityder när det gället sexualbrott mot 

barn eventuellt skulle kunna spegla vår kunskap om ämnet i fråga? 

 

Tidigare forskning har konstaterat att det finns många allmänt utbredda myter när det gäller 

förekomsten av sexualbrott mot barn samt naturen av dessa övergrepp.17 Hur utbredda är 

dessa myter? Hur präglad är allmänhetens bild av sexualbrott mot barn av dessa myter? 

Stämmer allmänhetens ”kunskap” om sexualbrott mot barn överens med den existerande 

forskningen överhuvudtaget?  

 

Den initiala forskningsfrågan för denna studie var att undersöka huruvida allmänhetens 

kunskap om sexualbrott påverkar deras syn på straff- och behandlingsalternativ för personer 

som döms för sexualbrott mot barn. 

 

1.3 Syfte 

Studien har två huvudsakliga syften. För det första är syftet med studien att undersöka 

huruvida allmänhetens bild av sexualbrott mot barn och de personer som begår dessa brott 

stämmer överens med den existerande forskningen.  

 

Studiens andra syfte är att undersöka om allmänhetens kunskap om dessa brott påverkar deras 

inställning till införandet av ytterligare straff- och behandlingsalternativ för personer som 

döms för sexualbrott mot barn.  

 

 

                                                 
17

Levenson, J. S., Brannon, Y. N., Fortney, T. & Baker, J. (2007). pp. 142. & Quinn, J. F., Forsyth, C. J.& 

Mullen -Quinn, C. (2004). s. 216- 223. 
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1.4 Frågeställningar 

Studien består av fem huvudsakliga frågeställningar och presenteras dessa här nedan.  

 

Dessa är: 

 Hur riktig är allmänhetens bild av sexualbrott mot barn och de personer som begår 

dessa brott jämfört med existerande forskning? 

 Påverkar allmänhetens kunskap om sexualbrott mot barn hur de anser att samhället 

bör reagera mot personer som begår sexualbrott mot barn? 

 Påverkar allmänhetens kunskap om sexualbrott mot barn ifall de anser att Sverige borde 

införa ett officiellt register över alla de individer som döms för sexualbrott mot barn? 

 Påverkar allmänhetens kunskap om sexualbrott mot barn deras inställning till att 

personuppgifter om dömda gärningsmän, som begått sexualbrott mot barn, görs tillgängliga 

för allmänheten? 

 Anses förebyggandet av framtida brott som ett legitimt motiv för ytterligare straff- och 

behandlingsalternativ för personer som döms för sexualbrott mot barn? 

 

1.4.1 Hypoteser 

Med tanke på tidigare forskning, den omfattande mediebevakning som sexualbrott fått under 

de senaste åren och de många allmänt utbredda myterna om sexualbrott mot barn, är det 

troligt att studiens urval har en något felaktig bild av personer som begår sexualbrott mot barn 

samt den faktiska risk som dessa individer utgör för samhället. Förmodligen överskattar 

urvalet dessa individers återfallsrisk samt ser dem som en homogen grupp av pedofiler. 

Hypotesen om att allmänhetens uppfattning av dessa sexualförbrytare inte stämmer överens 

med empirisk forskning, antas alltså få stöd i studien.  

 

Vidare kan man antagligen konstatera att få brott väcker lika starka känslor som sexualbrott 

mot barn.  Då barn ses som några av de mest sårbara i vårt samhälle anses sexuella brott mot 

dem särskilt bedrövliga. Att samhället känner ansvar att försöka skydda denna utsatta grupp 

från traumatiska övergrepp borde därför knappast förvåna någon. Antagligen är många i 

samhället som skulle stödja införandet av strängare straff och mer intensiva 

behandlingsalternativ ifall dessa skulle kunna förhindra framtida brott och försäkra samhällets 

barn en säkrare tillvaro. Hypotesen om att prevention av framtida brott anses vara ett legitimt 

motiv för ytterligare straff- och behandlingsalternativ för personer som döms för sexualbrott 

mot barn, antas få empiriskt stöd av studiens resultat.  
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1.5 Avgränsningar 

Detta arbete inkluderar endast studenter vid Lunds universitet och inte allmänheten i sin 

helhet.18 Att endast inkludera studenter i urvalet, begränsar självklart studiens 

generaliserbarhet då studenters attityder inte nödvändigtvis överensstämmer med 

populationen i sin helhet. Det bör här även påpekas att med tanke på arbetets samt urvalets 

storlek har denna studie inga generaliserande ambitioner.  

 

Som tidigare framkommit har denna studie för avsikt att undersöka huruvida den bild som 

studenter i Lund har av sexualbrott mot barn överensstämmer med den existerande 

forskningen samt att undersöka om studenternas kunskap om dessa brott påverkar deras 

inställning till ytterligare straff- och behandlingsalternativ för personer dömda för dessa brott. 

Studien har alltså begränsats till att endast undersöka studenters attityder om sexualbrott mot 

barn samt hur de bör straffas och inte sexualbrott i allmänhet.  

 

1.6 Rättssociologisk relevans  

Rättssociologi är ett ämne som behandlar sambandet mellan rättsliga och sociala normer samt 

deras påverkan på människors beteende och samhället i sin helhet. Ibland händer det att 

människor bryter mot samhällets normer, det vill säga de begår normbrott. Att bryta mot en 

norm som man förväntas följa kan leda till att man sanktioneras (dock inte alltid), sanktionen 

är då en reaktion från samhället vars syfte är att upprätthålla och bevara normen. Samhällets 

reaktioner på normbrott kan variera beroende på vilken typ av norm personen brutit emot. 

Bryter man emot en rättslig norm (en lag) sanktioneras man enligt det rådande rättssystemet 

(man kan dock även sanktioneras socialt vid brott mot en rättslig norm) men bryter man 

däremot emot en social eller moralisk norm, som inte har en förankring inom rättssystemet, 

leder normbrottet till en social sanktion. Exempel på sociala sanktioner kan vara baktal, 

menande blickar och att bli offentligt utpekad som en normbrytare. Den starkaste sociala 

sanktionen är dock antagligen att bli utesluten från den gemenskap eller det samhälle man 

tillhör.19
  

 

Vilka sanktioner ett samhälle använder för att markera normbrott och vilka åtgärder som tas 

för att förhindra framtida brott mot samhällets normer är därför av stort rättssociologiskt 

intresse och är detta precis det denna studie handlar om.  

                                                 
18

För mer detaljerad diskussion av arbetets metodologiska aspekter, var vänlig se kapitel 5: Metod.  
19

Baier, M. & Svensson, M. (2009). s. 145-147. 
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1.7 Tidigare forskning 

Detta arbete bygger till stor del på den redan befintliga forskningen inom ämnet sexualbrott 

mot barn samt forskning vars fokus varit att studera attityder mot och effekter av officiell 

registrering av gärningsmän.  Nedan presenteras ett urval av denna forskning, den forskning 

som presenteras har varit en källa av inspiration när det gäller studiens utformning och val av 

både ämne och metod. 

 

” Public Perceptions About Sex Offenders and Community Protection Policies” 

Studien publicerades året 2007 i tidskriften Analyses of Social Issues and Public Policy och är 

gjord av Jill S. Levenson, Yolanda N. Brannon, Timothy Fortney och Juanita Baker. Syftet 

med studien var att undersöka allmänhetens attityder mot sexualförbrytare och community 

protection policies (begreppet skulle kunna översättas som olika typer av politiska riktlinjer 

var syfte är att se till samhällets säkerhet)20. Författarna presenterade sin hypotes om att 

allmänheten hade en något felaktig bild av sexualförbrytare och att det finns starkt stöd hos 

allmänheten för community protection policies. Resultaten bygger på en enkätundersökning 

som besvarades av 193 personer bosatta i Melbourne, Florida. Undersökningen visade att 

deltagarna trodde att sexualförbrytare hade en mycket hög återfallsrisk, såg sexualförbrytare 

som en homogen grupp när det gäller risken som de utgör för samhället samt var deltagarna 

skeptiska till nyttan av behandling för sexualförbrytare. Hypotesen att allmänhetens 

uppfattning av sexualförbrytare motsäger empirisk forskning fick alltså stöd i studien. 

Deltagarna visade starkt stöd för publicering av dömda förbrytares personuppgifter. Urvalet 

visade dock inte lika starkt stöd för residence restrictions (kan definieras som regler om 

begränsningar i val av bosättning)21. I artikeln diskuteras även konsekvenser av community 

protection policies samt medias roll i att skapa allmänhetens attityder.22 

 

”Predicting relapse. A meta-analysis of sexual offender recidivism studies” 

Studien är gjord av R. Karl Hanson och Monique T. Bussiere och publicerades år 1998 i 

tidskriften Journal of Consulting and Clinical Psychology. Resultat från 61 studier granskades 

för att identifiera de faktorer som visar på starkt samband med återfall bland sexualförövare. 

Resultatet visade att i genomsnitt var återfallsrisken för sexualförbrytare låg eller 13,4 %. Det 

                                                 
20

Tyvärr hittades ingen bättre översättning av begreppet community protection policies och presenteras här därför 

en egen översättning och bör den läsas som sådan. 
21

Tyvärr hittades ingen bättre översättning av begreppet residence restrictions och presenteras här därför en egen 

översättning och bör den läsas som sådan. 
22

Levenson, J. S., Brannon, Y. N., Fortney, T. & Baker, J. (2007). s. 137-161. 
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var dock vissa underkategorier av sexualförövare som återfall i mycket stor utsträckning. 

Återfall i sexualbrott kunde bäst förutses utifrån faktorer som sexuell avvikelse, det vill säga 

en avvikande sexuell läggning och/eller tidigare brott av sexuell art. Faktorer som tidigare 

kriminella handlingar och förövarens ålder ansågs även kunna förutspå återfall, dock inte i 

samma utsträckning. De faktorer som ansågs kunna förutsäga sexualförövarens återfall i brott 

som varken var av sexuell eller våldsam art, skilde sig inte från andra dömda brottslingar som 

inte hade begått sexualbrott. Studien visade även att de förövare som inte lyckats fullfölja 

behandlingen återfall i större utsträckning än de som fullföljt behandlingen. Resultaten tyder 

på att riskbedömningar för sexuella förövare bör skilja på förövarens risk att återfalla i 

sexualbrott och risken att denne återfaller i andra typer av brott.23  

 

“When Public Protection Becomes Punishment? The UK Use of Civil Measures to Contain 

the Sex Offender” 

Artikeln är skriven av Terry Thomas och publicerades året 2004 i tidskriften Euopean Journal 

on Criminal Policy and Research. Artikeln bygger på en fallstudie om den brittiska 

registreringen av sexualförbrytare. Studiens syfte var att visa hur politiska krav har påverkat 

lagstiftningen om officiella sexbrottsregister utan att ta mycket hänsyn till forskning inom 

området eller professionellas åsikter. Författaren anser att under dessa politiska påtryckningar 

skapades (vilket ursprungligen avsågs att vara en brottsförebyggande åtgärd) rättsliga åtgärder 

som lätt kan förvandlas till en mer repressiv lagstiftning vilket kan ses mer som ett ytterligare 

straff än en brottsförebyggande åtgärd. Författaren vill mena att om denna utveckling äger 

rum, uppfyller sexualbrottsregistret inte sitt primära syfte och riskeras att starkt ifrågasättas.24  

 

1.8 Begreppsdefinitioner 

 
Barn  

I denna undersökning definieras begreppet barn som varje människa under 18 år. Motivering 

för den höga åldersgränsen är följande; Enligt FN:s barnkonvention räknas man som barn om 

man är under 18 år om inte han eller hon blir myndig tidigare enligt den nationella 

lagstiftningen.25 I Sverige blir man myndig när man fyller 18 år.26 Vidare bör nämnas att trots 

att åldersgränsen för att ge samtycke till samlag eller jämförbar sexuell handling i Sverige är 

                                                 
23

Hanson, R. K. & Bussiere, M.T. (1998). s. 348-362.  
24

Thomas, T. (2004). s. 337-351. 
25

Normann, E. K. (1995). s. 18.  
26

Ibid.s. 19.  
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15 år, så gäller den högre gränsen vilket är 18 år i de fall då personen (barnet) står under den 

andra partens fostran eller ett liknande förhållande råder.27 Eftersom att många sexualbrott 

mot barn begås av just familjemedlemmar eller personer med nära förhållanden till barnet, 

definieras begreppet barn enligt den högre åldersgränsen.  

 

Sexualförbrytare/Sexualförövare  

Här definieras begreppen sexualförbrytare och sexualförövare som en person som utsätter en 

annan människa för sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp är en straffbar handling och 

betecknas som sexualbrott i juridisk mening. Det bör noteras att i arbetet används båda 

begreppen sexualförbrytare och sexualförövare och är här likvärdiga.  

 

Sexualbrott mot barn/ Sexuella övergrepp mot barn 

I denna uppsats definieras begreppen sexualbrott mot barn och sexuella övergrepp mot barn 

enligt Socialstyrelsens definition samt Sveriges Rikes Lag. Det bör noteras att i arbetet 

används båda begreppen sexualbrott mot barn och sexuella övergrepp mot barn och är här 

likvärdiga.  

 

Här nedan presenteras den svenska Socialstyrelsens definition av sexuella övergrepp. 

 

”Begreppet sexuella övergrepp mot barn innefattar alla former av sexuella handlingar 

som påtvingas ett barn av en vuxen person. Övergreppen kan innefatta allt från att 

barnet tvingas titta i pornografiska tidningar tillsammans med den vuxne till orala, 

anala eller vaginala samlag. Sexuellt betonade smekningar och kyssar, att onanera 

inför barnet eller tvinga barnet att onanera åt sig, att blotta sig; är några exempel på 

sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp mot barn innefattar också barnprostitution och 

utnyttjande av barn i pornografiska sammanhang. Övergreppen kan bestå av något eller 

enstaka tillfällen. Det kan emellertid också röra sig upprepade övergrepp under många 

år”28 

 

De sexuella handlingar som enligt Svensk Lag är betecknade som sexualbrott finns 

definierade i Brottsbalkens 6:e kapitel: Sexualbrott. Där anges vilka kriterier som skall 

uppfyllas för att sexuellt övergrepp skall föreligga i juridisk mening samt straffbestämmelser. 

Dessa kommer att presenteras närmare i uppsatsens nästa kapitel. 

                                                 
27

Normann, E. K. (1995).s. 19. 
28

Socialstyrelsens Allmänna Råd 1991:3 
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Sexualbrottsregister/ Sexbrottsregister 

Begreppet används här för att beskriva ett offentligt register av dömda gärningsmäns 

personuppgifter som till exempel namn, adress och bild samt, i vissa fall även, rättsmedicinsk 

information som fingeravtryck och DNA. Då denna studie fokuserar på barn som brottsoffer 

används begreppen även för att beskriva ett tänkbart register som endast lagrar information 

om personer som dömts för sexualbrott mot barn.  
 

2. Rättslig reglering 

Här nedan redovisas de handlingar som enligt Sveriges Rikes Lag betecknas som sexualbrott 

enligt Brottsbalkens 6:e kapitel för att ge läsaren en kort översikt över den svenska 

sexualbrottslagstiftningen.  

Brottsbalkens 6:e kapitel: Om Sexualbrott delas in i 15 paragrafer. Dessa är följande:  

 1 § Våldtäkt 

 2 § Sexuellt tvång 

 3 § Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning 

 4 § Våldtäkt mot barn 

 5 § Sexuellt utnyttjande av barn 

 6 § Sexuellt övergrepp mot barn 

 7 § Samlag med avkomling 

 8 § Utnyttjande av barn för sexuell posering 

 9 § Köp av sexuell handling av barn 

 10 § Sexuellt ofredande 

 10 a § Kontakt med barn i sexuellt syfte 

 11 § Köp av sexuell tjänst 

 12 § Koppleri  

 13 § Subjektivt insiktskrav 

 14 § Ansvarsfrihet 

 15 § Försök, förberedelse och stämpling till brott  

 

Självklart är inte alla paragrafer av relevans för detta arbete vars fokus är barn som offer och 

kommer de därmed inte att diskuteras närmare. Dessa paragrafer är 7 §: Samlag med 

avkomling och 11 §: Köp av sexuell tjänst då dessa endast berör vuxna.  
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2.1 Brottsbalken 6. kapitel: Om sexualbrott 

Våldtäkt 

1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 

tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med 

hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för 

våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. 

2. Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som 

enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på 

grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller 

psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst 

tillstånd.  

3. Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet 

att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.  

4. Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till 

fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt 

beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på 

offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till 

tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2005:90).  

Begreppet samlag används något annorlunda i juridiska skrifter jämfört med allmänt 

språkbruk. Enligt detta kapitel föreligger samlag endast i de fall då en man och en kvinnas 

könsorgan kommer i fysisk kontakt med varandra. Sexuella handlingar mellan personer av 

samma kön definieras alltså inte som samlag enligt detta kapitel. Däremot så likställs dessa 

handlingar med samlag i de flesta bestämmelser. Första stycket avser fall där gärningsmannen 

använder våld. Med våld menas varje form av våld som har som syfte att begränsa offrets 

rörelsefrihet. Det betraktas som våld om, till exempel, gärningsmannen trycker ner offret, 

håller fast eller särar på offrets ben. Andra stycket avser fall då offret är i ett hjälplöst tillstånd 

eller saknar förmåga att värja sig. Detta kan innebära att gärningsmannen använder droger 

eller alkohol för att beröva offret av dess vilja eller förmåga att försvara sig mot övergrepp.29  

I fall då en gärningsman tar fel på offrets ålder kan det leda det till straff enligt 1 § om 

misstaget är ouppsåtligt. Om gärningsmannen däremot avsiktligt tar fel på ålder kan det 

bedömas som våldtäkt mot eller sexuellt utnyttjande av barn enligt 4-5 §§.30  

 

                                                 
29

https://lagen.nu/1962:700 – Lagen.nu 2010-04-18 
30

Ibid. 

https://lagen.nu/1962:700
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Sexuellt tvång 

2 § Den som, i annat fall än som avses i 1 § första stycket, genom olaga tvång förmår en person 

att företa eller tåla en sexuell handling, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst två år.  

I denna paragraf hamnar de situationer där ett kön är i kontakt med annans kropp, till skillnad 

från 1 § som avser fall då kön är i kontakt med annans kön. I de fall då gärningsmannen visat 

särskild hänsynslöshet eller om brottet bör anses som grovt, döms denne för grovt sexuellt 

tvång till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. 

Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning 

3 § Den som förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling genom att allvarligt 

missbruka att personen befinner sig i beroendeställning till gärningsmannen döms för sexuellt 

utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i högst två år.  

För att denna paragraf skall kunna tillämpas ska det vara fråga om en klar beroendeställning 

och handlingen ska ha skett under visst tryck. Om brottet anses särskilt grovt, döms 

gärningsmannen för grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i 

lägst sex månader och högst fyra år.
 31 

Våldtäkt mot barn 

4 § Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför 

en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt 

är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.  

2. Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett barn som fyllt 

femton men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av 

eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn 

gärningsmannen skall svara på grund av en myndighets beslut.  

3. Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt mot 

barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall 

särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler 

än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen 

med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild 

hänsynslöshet eller råhet. Lag (2005:90).  

Det första stycket avser förhållanden som är jämförbara med 1 § där kön är i kontakt med 

annans kön. Det bör dock noteras att våldtäkt mot barn aldrig kan leda till straffrihet trots att 

barnet gett sitt samtycke, till skillnad mot 1 § där samlag med samtycke leder till straffrihet. I 

paragrafens andra stycke tas upp fall då gärningsmannen har sex med en avkomling, oavsett 

                                                 
31

https://lagen.nu/1962:700 – Lagen.nu 2010-04-18 

https://lagen.nu/1962:700#K6P3S1#K6P3S1
https://lagen.nu/1962:700
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om det är inom eller utanför äktenskapet eller om offret är gärningsmannens barn, barnbarn, 

adoptivbarn, styvbarn eller så vidare. Om fallet rör sig om ett barn som är intaget till vård och 

handlingen sker emot barnets vilja räknas det som ett brott mot denna paragraf. Om barnet 

däremot gett sitt samtycke räknas det i stället som ett brott mot 3 §. Allmänt så kan man utgå 

ifrån att brottet anses som grovt om barnet har utnyttjats vid upprepade tillfällen eller i tidig 

ålder, ju lägre ålder barnet har desto allvarligare anses brottet vara.32  

Sexuellt utnyttjande av barn 

5 § Är ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid 

brottet att anse som mindre allvarligt, döms för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst 

fyra år. Lag (2005:90). 

Det krävs försiktighet vid tillämpning av denna paragraf i de fall då det är liten ålderskillnad 

mellan två personer. Om en är 16 år och den andra 14 år finns det ofta skäl att anta att det inte 

föreligger brott. För att en person inte skall anses vara offer krävs att denna bedöms vara 

tillräckligt mogen att kunna ge samtycke.33 

Sexuellt övergrepp mot barn 

6 § Den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och 5 §§ med ett barn under 

femton år, eller med ett barn som fyllt femton men inte arton år och som gärningsmannen står i 

ett sådant förhållande till som avses i 4 § andra stycket, döms för sexuellt övergrepp mot barn 

till fängelse i högst två år.  

2 Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i lägst sex månader 

och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en 

förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med 

hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet 

eller råhet. Lag (2005:90).  

Utnyttjande av barn för sexuell posering 

8 § Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell 

posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år.  

2 Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton 

år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling.  

3 Är brottet grovt, döms för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering till fängelse i lägst 

sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om 

brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller 

inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. Lag (2005:90).  

                                                 
32

https://lagen.nu/1962:700 – Lagen.nu 2010-04-18 
33

Ibid. 
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Enligt paragrafens första stycke anses en person som förser gärningsmannen med en plats 

eller lokal för att förövaren skall kunna fullborda brottet som skyldig. Även den som 

ekonomiskt tjänar på brottet skall straffas enligt denna paragraf. I paragrafen menas med 

exponering att det skall avse en klar och tydlig sexuell karaktär. Det är dock inte nödvändigt 

att barn just i det specifika fallet skadas, det räcker med att ett barn möjligtvis kan skadas för 

att handlingen skall leda till ansvar.34  

Köp av sexuell handling av barn 

9 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, förmår ett barn som inte fyllt arton år 

att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling, döms för köp av sexuell handling av barn 

till böter eller fängelse i högst två år.  

2 Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon 

annan. Lag (2005:90).  

Brottsrubriceringen var tidigare förförelse av ungdom och innebär att förövaren skaffar sig 

eller försöker skaffa sig sexuellt umgänge med någon som är under 18 år genom att utlova 

eller ge ersättning för handlingen. Även i de fall då barnet gett sitt samtycke och handlingen 

är således frivillig, fritar det aldrig gärningsmannen från ansvar.35 

Sexuellt ofredande 

10 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton 

år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för 

sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.  

2 Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag 

eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka 

personens sexuella integritet. Lag (2005:90).  

Paragrafen om Sexuellt ofredande straffbelägger allt som inte tidigare tagits upp 1-9 §§, det 

krävs dock att för en vuxen skall handlingen ha en klar och uppenbar sexuell innebörd. Barnet 

ska ha påverkats att begå en handling som det annars inte hade utfört ifall ingen betalning ägt 

rum. Betalning behöver i detta sammanhang inte vara pengar utan kan vara till exempel godis, 

alkohol och så vidare. Sexuellt förtal eller förolämpningar av sexuell art räknas aven som 

sexuellt ofredande i fall då offret har kännedom om handlingen, om offret saknar denna 

kännedom räknas det som förtal enligt 5. kapitlet 1§. Paragrafens andra stycke avser blottare, 

det vill säga en person visar upp nakna könsdelar inför okända personer med ett överdrivet 
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och sexuellt uppförande för att väcka uppmärksamhet eller chockera, och andra personer som 

på något sätt kränker andras sexuella integritet. Paragrafen gäller även i de fall då offret är 

vuxen.36 

Kontakt med barn i sexuellt syfte 

10 a § Den som, i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning för vilken straff 

föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, träffar en överenskommelse med barnet om ett sammanträffande 

samt därefter vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett sådant sammanträffande 

kommer till stånd, döms för kontakt med barn i sexuellt syfte till böter eller fängelse i högst ett 

år. Lag (2009:343). 

Denna paragraf avser så kallad ”grooming”.37 Begreppet grooming används när man talar om 

en vuxen som tar sexuell kontakt med ett barn och skapar känslomässiga band med barn i det 

syfte att sänka barnets hämningar inför sexuella övergrepp eller att i ett sexuellt syfte 

arrangera ett möte med barn.38 

Koppleri  

12 § Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga 

sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra år.  

2 Om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet får veta att lägenheten helt eller 

till väsentlig del används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning och inte gör vad som 

skäligen kan begäras för att få upplåtelsen att upphöra, skall han eller hon, om verksamheten 

fortsätter eller återupptas i lägenheten, anses ha främjat verksamheten och dömas till ansvar 

enligt första stycket.  

3 Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grovt koppleri till 

fängelse i lägst två och högst åtta år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas 

om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning 

eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av annan. Lag (2005:90).  

Som tidigare framkommit är Sexköp straffbelagt enligt 9 och 11 §§. Denna paragraf 

straffbelägger däremot handlingar som möjliggör köp av sexuella relationer. Detta kan 

innebära en så kallad ”halliks” verksamhet, det vill säga en verksamhet vars ekonomiska vinst 

härstammar från prostituerades inkomster. För att denna paragraf skall vara relevant krävs att 

det skall vara förmedlande av sexuella relationer i mer än ett enstaka fall. Exempel på 

handlingar som straffas enligt denna paragraf är till exempel att tillåta kontaktannonser eller 

att i flera fall hjälpa andra att komma i kontakt med prostituerade. Paragrafens andra stycke 
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förutsätter att personen som hyr ut lägenheten eller lokalen i fråga är medveten om 

uthyrningen sker för att det där skall drivas bordellverksamhet. Uthyraren straffas här för 

försummelse att hindra brottet.39
  

Subjektivt insiktskrav 

13 § Till ansvar som i detta kapitel är föreskrivet för en gärning som begås mot någon under en 

viss ålder skall dömas även den som inte insåg men hade skälig anledning att anta att den andra 

personen inte uppnått den åldern. Lag (2005:90). 

Ifall gärningsmannen visar en hög grad av vårdslöshet i förhållande till ett barns ålder anses det vara 

tillräckligt för straffbarhet.  

Ansvarsfrihet 

14 § Den som har begått en gärning enligt 5 § eller 6 § första stycket mot ett barn under femton 

år eller enligt 8 § första stycket eller 10 § första stycket, ska inte dömas till ansvar om det är 

uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa 

skillnaden i ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen och barnet samt 

omständigheterna i övrigt.  

2 Detsamma gäller den som har begått en gärning enligt 10 a § om den har syftat till en sådan 

gärning som anges i första stycket och som, om den hade fullbordats, enligt vad som anges där 

uppenbarligen inte skulle ha inneburit något övergrepp mot barnet. Lag (2009:343).  

 

Denna föreskrift är avsedd att tillämpas med stor försiktighet och efter en noggrann 

bedömning av varje enskilt fall. Som exempel på paragrafens tillämpning kan nämnas att i 

rättsfallet NJA 2007 s. 201 hade en 17-årig pojke haft sex med en flicka som var 14 år och sju 

månader gammal. Rent objektivt skulle handlingen räknas som sexuellt utnyttjande av barn 

enligt 5 §. I detta fall bedömdes handlingen dock inte vara straffbar då det ansågs uppenbart 

att inget övergrepp skett mot flickan, flickan befann sig nära åldern för sexuellt 

självbestämmande och pojken i fråga ansågs endast obetydligt äldre och betraktades 

skillnaden i mognad mellan parterna endast lindrig. Exemplet här ovan beskriver ett par med 

liten åldersskillnad som ansågs ha en nära och bra relation till varandra som deltog i en 

frivillig och ömsesidig sexuell handling.40 
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Försök, förberedelse och stämpling till brott 

15 § För försök till våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt tvång, grovt sexuellt tvång, sexuellt 

utnyttjande av person i beroendeställning, grovt sexuellt utnyttjande av person i 

beroendeställning, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, 

sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell 

posering, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell handling av barn, köp av 

sexuell tjänst, koppleri och grovt koppleri döms till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap. 

2 Detsamma gäller i fråga om förberedelse och stämpling till våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt 

mot barn, grov våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt 

koppleri samt underlåtenhet att avslöja sådant brott. Lag (2005:90).  

Som beskrivs i denna paragraf är även försök, förberedelse och stämpling till de grövre 

brotten kriminaliserat.  

3. Sexualbrott mot barn: Vad säger forskningen? 
 

Som tidigare framkommit har tidigare forskning konstaterat att det finns många allmänt 

utbredda myter och förutfattade meningar när det gäller förekomsten av sexualbrott mot barn 

samt naturen av dessa övergrepp.41 I denna del diskuteras några av dessa myter utifrån den 

existerande forskningen. Här presenteras även allmän information om sexualbrott mot barn 

för att ge läsaren en ökad förståelse av ämnet. Majoriteten av den information som 

introduceras här nedan är resultat av tidigare forskning som presenterats i akademiska artiklar. 

Stor vikt har lagts vid att endast inkludera artiklar som anses allmänt accepterade av det 

akademiska forskarsamhället.  

 

3.1 Hur vanliga är sexualbrott mot barn? 

Enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) anmäldes 5 879 våldtäkter 

året 2009, därav var 1 911 mot barn yngre än 15 år och 936 mot barn 15-17 år.42 Att uppskatta 

den verkliga förekomsten av sexualbrott mot barn har dock visat sig vara ett mycket svårt 

uppdrag. Det finns som exempel ingen statistik som kan redovisa hur många brott faktiskt 

begås varje år. Detta eftersom att statistiken endast redovisar de fall som rapporteras till 

polismyndigheter eller andra institutioner vars syfte är att se till barns välfärd.43 Forskare har 

poängterat att många som utsatts för sexuella övergrepp upplever känslor av rädsla och skam 
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vilket minskar benägenhet att berätta om händelsen.44 Detta är särskilt vanligt när offret är 

barn.45 Det är därför tydligt att det största problemet med att estimera den faktiska 

förekomsten av sexualbrott mot barn är att många fall aldrig anmäls till vare sig polisen eller 

andra myndigheter.46 

 

Eftersom en stor del av sexualbrott mot barn aldrig avslöjas har många forskare nu kommit 

fram till att för att kunna få en mer noggrann bild av problemets omfattning, bör man fråga 

vuxna om deras erfarenheter som barn.47 Dessa studier stöter dock ofta på problem eftersom 

att forskare till exempel inte lyckats enas om hur begreppen sexuella övergrepp och barn bör 

definieras. I vissa studier anses barn vara alla under 14 år, i andra är man barn tills man fyllt 

16, sedan finns det även studier som denna, där barn definieras som varje människa under 18 

år. Detta innebär att det ofta är svårt att jämföra resultaten med andra studier, vilket även 

innebär att resultaten är svåra att generalisera.48 Resultaten visar att antalet vuxna som 

avslöjade att de utsatts för sexualbrott varierar från 2% - 62% för kvinnor och från 3% - 16% 

män.49 Vanligt är dock att forskare beräknar att ungefär 20% vuxna kvinnor och mellan 5% - 

10% vuxna män blivit utsatta för sexualbrott som barn.50 Trots att denna typ av studier som 

nämndes ovan ofta kan diskuteras utifrån en metodologisk ståndpunkt är dock de flesta 

forskare överens om att sexualbrott mot barn är mycket vanligare än vad statistiken visar.51 

 

3.2 Vilka personer begår sexualbrott mot barn?  

Det är svårt att tänka sig att någon som man känner skulle kunna begå sexualbrott mot ett 

barn. Att en person som kan utföra en sådan handling skulle kunna se ut och bete sig som vem 

som helst är nog för de flesta en mycket skrämmande tanke. Det kan vara en av anledningarna 

till att det finns så många myter om personer som begår sexualbrott mot barn. Man känner sig 

tryggare att tänka sig att endast ”gamla ful gubbar”, en främmande socialt missanpassad 

person kan göra något sådant.52 Verkligheten är dock ofta en annan.  
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Det är i och för sig sant att de flesta som begår sexualbrott mot barn är män, män beräknas 

begå mer än 90 % av alla sexualbrott mot barn. I en studie av Harrison från året 1991 utfördes 

en analys av barns telefonsamtal till den Brittiska hjälplinjen Childline under perioden april 

1990 till mars 1991. Resultaten visade att 91 % av barnen som berättat om sexuella övergrepp 

pekade mot en manlig förövare. Samma studie visade att 1 % flickor och 12 % pojkar hade 

utsatts för övergrepp av en kvinna.53  

 

Eftersom kvinnor beräknas ansvara för mindre än 10 % av sexualbrott mot barn har relativt 

lite forskning behandlat kvinnor som förövare. Aktuell forskning vill dock mena att kvinnor 

begår sexualbrott mot barn i relativt större utsträckning än vad man tidigare trott. Många 

forskare vill mena att precis som med sexuella övergrepp i allmänhet, är det många fall som 

aldrig anmäls.54 Studier som inriktat sig på kvinnliga förövare har dokumenterat vissa 

särskilda typer av förövare: kvinnor som agerar i samverkan med en våldsam pojkvän eller 

make, tonårsflickor speciellt i barnvaktssituationer, ensamma och isolerade ensamstående 

mammor med små barn och kvinnor som utvecklar romantiska relationer med pojkar i 

tonåren.55 Det bör dock noteras att forskningen indikerar att kvinnor som begår sexualbrott 

mot barn inte är en homogen grupp och därför inte säkert att alla kvinnliga förövare faller 

under någon av ovannämnda kategorier.56 

 

Ett antal kliniska studier indikerar vidare att de flesta sexualbrott mot barn, där förövaren är 

kvinna, begås i hemmet och att ofta är offrets mor involverad i brottet. Även om vissa 

kvinnliga förövare kan uppnå en viss njutning av att framkalla smärta hos sitt offer är det 

mindre sannolikt att de utövar fysiskt tvång än män. I de fall då offret är i mycket i ung ålder 

verkar offrets kön inte spela speciellt stor roll för kvinnliga förövare. Däremot om offret är 

tonåring är det vanligare att en kvinnlig förövare väljer en pojke som offer om inte förövaren i 

fråga är homosexuell.57 Majoriteten av studier som fokuserar specifikt på kvinnor som 

förövare av sexualbrott är okontrollerade fallstudier och bör därför inte ses som 

generaliserande trots att de bidrar med ytterligare kunskap till litteraturen.58 

 

                                                 
53

Harrison, H. (1993). s. 89-90. 
54

Grayston, A. D. & De Luca, R. V. (1999). s. 94.  
55

Finkelhor, D. (1994). s. 46.  
56

Grayston, A. D. & De Luca, R. V. (1999).s. 94.  
57

Elliot, M. (1993). 
58

Grayston, A. D. & De Luca, R. V. (1999). s. 94.  



 26 

När det gäller förövarnas ålder visar många studier att åldern vanligtvis varierar från tonåren 

till medelåldern och att många börjar visa sexuella tendenser mot barn i de övre tonåren.59 

Sexualbrott mot barn där förövaren själv är minderårig har uppmärksammats mer på senare 

år, retrospektiva studier visar att dessa förövare bär ansvar för en något större andel 

sexualbrott, där offret är barn, än vad kriminalstatistiken visar. Granskar man resultaten av 

dessa studier beräknas att en tredje del av dem som begår sexualbrott mot barn är yngre än 18 

år. Denna siffra är dock starkt beroende på huruvida våldtäkt och andra sexuella övergrepp 

mot tonåringar av jämnåriga inkluderas i definitionen av sexualbrott mot barn.60 Vissa studier 

vill mena att i fall där offren är under 12 år, beräknas unga pojkar vara ansvariga för hälften 

av sexualbrott mot pojkar och en tredjedel av sexualbrott mot flickor.61  

 

Av ovanstående diskussion kan man nog konstatera att trots bilden av ”den gamla ful gubben” 

eventuellt kan ha någon förankring i verkligheten, bör den dock ses som vilseledande vilket 

kan skapa falsk säkerhet. 

 

3.3 ”Stranger Danger” ?? 

”Stranger Danger” fenomenet är en väldigt utbredd myt om att de flesta som begår 

sexualbrott mot barn inte har någon relation alls till barnet, myten innebär alltså att barn 

skulle vara i större fara att utsättas för sexualbrott av någon helt främmande än någon de 

känner.62 Nuvarande forskning visar dock att detta inte är fallet. Det visar sig nämligen att det 

är mycket sällsyntare att barn utsätts för sexualbrott av en helt främmande person än vad folk 

tycks tro. Forskningen beräknar att mer än 75 % av alla sexualbrott mot barn utförs av någon 

som barnet känner63, i vissa studier beräknas antalet sexualbrott som begås av någon i barnets 

närhet vara upp till 93 %.64 Ofta visar det sig att förövaren inte bara känner barnet utan har en 

mycket nära relation till det, forskningen tyder nämligen på att förövaren ofta är en 

familjemedlem eller nära vän till familjen.65 Möjligtvis finns det en liten skillnad mellan 

könen, en del undersökningar visar nämligen att pojkar utsätts oftare för sexualbrott av någon 

främmande än flickor.66  
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Enligt Amerikansk kriminalstatistik (Bureau of Justice Statistics) från året 2000 är omkring 

34% av dem som förgriper sig sexuellt på barn familjemedlemmar medan bekanta utgör 

59%.67 Bekanta kan till exempel innebära grannar, lärare, vänner till familjen, tränare, 

religiösa ledare samt jämnåriga bekanta och kamrater. Studier som bygger på 

självrapportering vill mena att familjemedlemmar ansvarar för 33% - 50% av sexualbrott mot 

flickor men endast för omkring 10% - 20% för pojkar. Siffror som dessa anses oroväckande 

då en stor del av offerforskningen indikerar att när barn utsätts för sexualbrott av en eller flera 

familjemedlemmar ökar risken att övergreppen pågår under längre tid vilket ofta leder till 

allvarligare konsekvenser för barnet.68 

 

3.4 Är alla som begår sexualbrott mot barn pedofiler? 

En annan vanlig myt är att alla personer som begår sexualbrott mot barn kan kategoriseras 

som pedofiler. En del av dem som utsätter barn för sexuella övergrepp kan räknas som 

pedofiler men det behöver inte vara så. Det är mycket möjligt att ha begått sexualbrott mot ett 

barn utan att uppfylla de krav som ställs för att en person ska få diagnosen pedofil. Det är 

även möjligt att vara pedofil och aldrig begå sexualbrott.69  

 

Begreppet pedofili är en klinisk term över en sexuell avvikelse som innebär att en vuxen 

person känner sig sexuellt dragen till barn i förpuberteten eller yngre. För att få diagnosen 

pedofili enligt DSM –IV skall en rad olika kriterier vara uppfyllda.70 

 

1) Personen skall under minst 6 månaders tid ha upplevt upprepade intensiva sexuellt 

upphetsande fantasier, haft sexuella impulser eller utövat beteenden som involverat 

sexuella handlingar med ett eller flera barn i förpuberteten eller yngre. 

2) Fantasierna, sexualdriften eller beteendena medför signifikant lidande eller skapar 

svårigheter för personen att fungera yrkesmässigt, socialt eller i andra viktiga 

avseenden. 

3) Personen är minst 16 år gammal och minst 5 år äldre än barnet eller barnen i det 

förstnämnda kriteriet.71 
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Det är här värt att notera att diagnosen bygger på offrets mognad inte nödvändigtvis ålder. 

Lagen ger tydliga riktlinjer om när en person anses ha ålder att ge sitt samtycke för sexuella 

handlingar. Om ett par ingår i en sexuell akt med bådas samtycke fast utan att juridiskt sett ha 

rätt till det, kan detta resultera att en person anmäls av en tredje part och döms för sexualbrott 

mot barn. Denna person behöver dock inte vara pedofil om inte barnet är i förpuberteten eller 

yngre.72 

 

Studier som gjorts på personer dömda för sexualbrott mot unga barn har visat att många har 

aktiva sexliv med vuxna som till exempel gifta män som förgriper sig på sina barn eller 

styvbarn. Andra förgriper sig endast på barn när de befinner sig under påverkan av alkohol 

eller droger eller när de konfronteras med problem i ett romantiskt förhållande med en 

vuxen.73 

 

Personer som begår sexualbrott mot barn kan alltså vara pedofiler men i de flesta fall saknas 

tillräcklig psykiatrisk historia för en att en diagnos skall kunna fastställas.74  

 

3.5 ”Den hopplösa sexualförbrytaren” 

Lotke beräknar att myten, att de personer som begår sexualbrott allmänt visar motstånd till 

behandling och att de med största sannolikhet kommer att återfalla i liknande brott vid 

frigivning, härstammar ifrån en förvrängd representation av metodologisk kritik riktad mot 

studier om behandlingseffektivitet. 1989 presenterade Furby, Weinrott och Blackshaw sina 

farhågor angående reliabiliteten av dessa studier och ville mena att inga konkreta slutsatser 

kunde dras angående effektiviteten av behandlingsprogram för sexualbrottslingar. Forskarna 

ansåg att existerande studier hade för många metodologiska brister och borde resultaten av 

dessa studier därför ses som ofullständiga.75  

 

Kritiken som kom från Furby, Weinrott och Blackshaw riktades i synnerhet mot the 

Association for the Treatment of Sexual Abusers men avvisades av många av forskarnas 

kollegor. Däremot togs kritiken upp i populärmedia som fort förvrängde iden om ofullständig 

forskning till den vilseledande slutsatsen att ingenting fungerade (nothing works). Vidare 

diskuterades sexualbrottslingar i anknytning med olika myter om den så kallade 
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”beroende/sjukdom modellen” (addiction/disease model) vilka indikerar att beteende av detta 

slag endast kunde kontrolleras men inte botas. Därmed stämplades sexualbrottslingar som 

hopplösa återfallsförbrytare som inte kunde dra nytta från behandling. Det finns ett fåtal 

forskare och professionella inom psykvården som stödjer iden om ”den hopplösa 

sexualförbrytaren” men det bör dock poängteras att dessa inte representerar majoriteten av 

experter inom området. En avgörande sak verkar dock ofta glömmas i detta sammanhang, 

Furby, Weinrott och Blackshaws metodologiska kritik framförde inget avgörande om 

sexualbrottslingars återfallsrisk eller hur de reagerade på behandling. Kritikens enda syfte var 

att ifrågasätta tolkningar av statistisk data som bygger på kvasi- experimentella studier.76   

 

Vidare studier av bland annat Alexander (1999), Lotke (1996) och The federal Center for Sex 

Offender Management (CSOM) (2001) indikerar att behandlingsprogram som fokuserar på 

kognitiv beteende behandling och förebyggande av återfall visar på positiva resultat.77  I sin 

studie från 1999 fann Alexander till exempel att de personer som framgångsrikt lyckats 

avsluta ett kognitivt beteende behandlingsprogram återfall inte lika ofta och inte lika fort efter 

frigivning som de som inte genomgått (eller inte lyckats slutföra) behandling.78
  

 

Det bör dock påpekas att för att man skall kunna dra några konkreta slutsatser angående den 

effekt behandling har på personer som begått sexualbrott mot barn, krävs ytterligare 

forskning. Det behövs även en tydligare definition av de urval som inkluderas i studierna, som 

tidigare konstaterats är personer som begår sexualbrott mot barn inte en homogen grupp och 

bör därför inte behandlas som sådan.79  

 

3.5.1 Återfallsrisken: hur hög är den egentligen? 

I en studie gjord av Levenson, Brannon, Fortney och Baker från 2007 framkommer att 

allmänheten ofta överestimerar återfallsrisken för personer som begått sexualbrott, det vill 

säga allmänheten lever ofta i tron att personer som en gång begått ett sexuellt brott återfaller i 

större utsträckning än de faktiskt gör.80 Som exempel följde Kanadensiska forskare nästan 

30 000 sexualförbrytare från USA och England under 4- 6 år och fann att återfallsrisken var i 

genomsnitt endast 14 %. Detta gäller även för studier där följdperioden varit så lång som 15 
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år, i dessa studier fann forskare att majoriteten (76 %) av sexualförbrytare inte arresterades för 

ytterligare sexualbrott.81  

 

Levenson et. al. visade även att allmänheten beräknade att återfallsrisken för sexualförbrytare 

var högre än för personer dömda för andra typer av brott.82 Detta är dock inte fallet, det visar 

sig nämligen att personer som begått sexualbrott har en något lägre återfallsrisk än personer 

som begått andra brott.83 Även siffror från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) stödjer detta. 

Under 2003 var andelen återfall i samma brottskategori störst för de personer som lagförts för 

narkotikabrott och olovlig körning, av dessa personer återfall 58 % respektive 54 % i samma 

brott inom 3 år.84 Siffrorna visar vidare att av de 869 personer som lagfördes året 2003 för 

sexualbrott återfall 2 % inom samma brottskategori inom 1 år och 6 % inom 3 år. 

Jämförelsevis kan man påpeka att 7 % av dem som år 2003 lagförts för misshandel (inklusive 

grov misshandel) återfall inom 1 år och 17 % inom treårsperiod.85 Det bör här dock noteras att 

det är svårt att jämföra återfall mellan olika brottstyper. Andelen återfall inom en brottstyp 

påverkas till exempel av i vilken grad brottet upptäcks, anmäls och lagförs.86
  

 

Trots att forskningen visar att sexualförbrytare återfaller i något mindre utsträckning än andra 

brottslingar bör man här vara försiktig när man tolkar resultaten. Forskningen visar nämligen 

att återfallssiffror varierar signifikant beroende på vilken typ av sexualförbrytare man pratar 

om. Det kan vara missledande att studera återfall för alla personer som begår sexualbrott då 

detta är långt ifrån att vara en homogen grupp.87 I en studie från 1995 visade Quinsey, Rice 

och Harris att våldtäktsmän hade en högre återfallsrisk än de som begått sexualbrott mot 

barn.88 En stor meta - analys av 61 studier med följdperioder mellan 4-5 år visar på liknande 

resultat, studien beräknar att återfallsrisken för sexualförbrytare allmänt är 13,4 %, därav 

18,9% för våldtäktsmän och 12,7 % för dem som begått sexualbrott mot barn.89 Tyvärr kunde 

ingen svensk statistik som redovisar risken för återfall för personer som begått sexualbrott 
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mot barn jämfört med personer som begått andra typer av sexualbrott hittas. 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) redovisar som exempel endast återfallsstatistik efter 

brottskategori (i detta fall Sexualbrott).90  

 

Det visar sig dock att även om man undersöker specifika kategorier af sexualförbrytare kan 

forskningen leda till motsägelsefulla resultat. Även om majoriteten av forskningen inom detta 

område beräknar att våldtäktsmän har en högre återfallsrisk än de som begår sexualbrott mot 

barn finns det även forskning som pekar på raka motsatsen. Exempel på detta är Prentky, Lee, 

Knight och Cerce studie från 1997 som visar att de som begår sexualbrott mot barn återfaller i 

större utsträckning än våldtäktsmännen trots att risken att dömas åter till fängelse var ungefär 

den samma. Pentky et. al. ville även mena att tvärtemot en populär missuppfattning så 

återfaller de flesta som begått sexualbrott mot barn inte de första åren efter frigivning. 

Författarna påpekar att dessa personer riskerar att återfalla i liknande brott hela livet och 

beräknar att 22 % återfaller efter 10-25 år. Det är dock värt att notera att en liknande 

uppskattning även gjordes för våldtäktsmännen, det beräknas att 13 % återfaller efter 10 år.91
  

 

Pentky et. al. vill mena att en möjlig anledning till dessa motsägelsefulla resultat kan vara att i 

många studier som visar att våldtäktsmän har en högre återfallsrisk, definieras personer som 

begått sexualbrott mot barn som en homogen grupp. När det gäller personer som begått 

sexualbrott mot barn, indikerar forskningen att de personer som begått incest (det vill säga 

förgripit sig på en familjemedlem) och de som förgripit sig på någon utanför familjen bör ses 

som två distinkta grupper. Studier som har följt denna fördelning har visat att personer som 

sexuellt förgriper sig på barn som inte tillhör deras familj återfaller i mycket större 

utsträckning än de som begått incest. Dessa studier visar även att det kan finnas skillnader 

mellan grupperna angående de variabler som anses kunna förutspå återfall.
 92 Trots den kritik 

som kom från Pentky et. al. anser majoriteten av forskare inom området att  våldtäktsmän 

allmänt har en högre återfallsrisk än de som begår sexualbrott mot barn.93  

 

Återfallsrisken anses allmänt öka för de personer som: har en tidigare historia av sexualbrott, 

lider av en sexuell avvikelse (främst attraktion till barn/ pedofili), valt ett offer som inte tillhör 
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förövarens familj, hade ingen relation till offret, valt ett manligt offer, började begå 

sexualbrott i tidig ålder eller hade begått ett antal sexualbrott av varierande art.94 De enda 

”goda nyheterna” i detta sammanhang är att de flesta som begår sexualbrott inte uppfyller 

dessa kriterier.  

 

4. Teori 
 

I denna del av arbetet redovisas studiens teoretiska utgångspunkter, vilka sedan kommer att 

användas för att diskutera och analysera undersökningens resultat. 

 

4.1 Straffets funktion 

Straff av individer som begått brott bör ses som ett mångfacetterat fenomen.95 Enligt David 

Garland skulle dess natur kunna sammanfattas som i citatet nedan.  

 

“Punishment is, on the face of things, an apparatus for dealing with criminals – a 

circumscribed, discrete, legal-administrative entity. But it is also […]an expression of 

state power, a statement of collective morality, a vehicle for emotional expression, an 

economically conditioned social policy, an embodiment of current sensibilities, and a 

set of symbols which display a cultural ethos and help create a social identity. At once 

an element of social organization, an aspect of social relations, and an ingredient of 

individual psychology, penality runs like a connecting thread through all the layers of 

social structure, connecting the general with the particular, the centre with its 

boundaries. What appears on its surface to be merely a means of dealing with offenders 

so that the rest of us can lead our lives untroubled by them, is in fact a social institution 

which helps define the nature of our society, the kinds of relationships which compose it, 

and the kinds of lives that it is possible and desirable to lead there.”96 

 

Detta långa citat sammanfattar på ett mycket bra sätt hur Garland ser på den komplicerade 

funktion som straffet har i dagens moderna samhälle. Garlands skrifter visar att författaren 

anser att endast se straffsystemet som ett rationellt system vilket ämnar lösa samhällets 

problem med brottslingar är något naivt. Detta då det är svårt att diskutera kriminalitet endast 

utifrån rationella utgångspunkter. Brott är något som påverkar människor på djupet, dessa 

handlingar väcker ofta starka känslor av vrede, rädsla, orättvisa och avsky. Många har svårt 
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att bara acceptera orättvisor och har eventuellt behov av att klart markera sina moraliska 

ställningstaganden till vad de (och förhoppningsvis även lagen) anser vara fel eller rent av 

oacceptabelt handlande. Samhällets reaktion på brott betyder alltså mer för samhället än det 

ofta framställs som, det är inte endast en lag- reglerande verksamhet. Hur vi som samhälle 

reagerar mot individer som bryter mot samhällets normer kan alltså ses som uttryck för till 

exempel samhällets rådande maktförhållanden, kollektiv moral, rådande känslor, emotionella 

ställningstaganden, ekonomiskt motiverad social policy eller symboler för den rådande 

kulturen.97 

 

Att samhället reagerar på brott och att denna reaktion riktas emot den skyldiga individen anser 

de flesta antagligen som självklart. Det som verkar vara mindre klart är vilket syfte eller 

vilken funktion straffet kommer att uppfylla.  

 

”Med utgångspunkt från antagandet att statens straffande verksamhet fyller ett eller 

flera förnuftiga sociala syften söker de skilda straffteorierna utreda de olika 

ändamålens relativa vikt samt deras praktiska genomförande.”98 

 

När man talar om straffteori brukar man tala om absoluta straffteorier och relativa teorier 

(kallas även för preventionsteorier). Det som skiljer dessa teorier åt är vilket syfte/funktion 

straffet ämnar uppfylla. Man skulle även kunna sammanfatta den fundamentala skillnaden 

mellan absoluta och preventiva straffteorier som i citatet nedan. 99 

 

”Inom doktrinen brukligt att skilja mellan absoluta och relativa straffteorier. De 

absoluta teorierna utmärkes därav av att de betraktar straffet icke såsom ett medel att 

förverkliga något utanför strafflidandet liggande praktiskt syfte utan som uttryck för ett 

socialetiskt postulat […]De relativa straffteorierna återigen uppfattar straffet såsom ett 

medel för ett socialt ändamål, nämligen att bekämpa och förhindra brottsligheten. 

[…]De kan därför också betecknas som såsom preventionsteorier.”100 

 

4.2 Absoluta straffteorier 

Absoluta straffteorier kännetecknas av att straffet ses som ett uttryck för ett etiskt krav, 

rättvisa. Dessutom motiveras straffet inte av något sekundärt syfte, som till exempel att 
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förebygga brott.101 Den mesta kända av de absoluta straffteorierna, och eventuellt den som är 

mest renodlad, är Vedergällningsteorin som ser straffet som en rättvis vedergällning för 

brottet.  Så långt man kan följa samhällsutvecklingen har detta synsätt kommit till uttryck i 

straffrättsliga reaktioners existens och utformning.102 Vedergällningsteorin kommer till 

exempel till uttryck redan i Gamla Testamentets ”öga för öga, tand för tand”.103 Tanken 

bakom teorin är; att den ideella skada som samhället vållats genom brottet måste utjämnas 

genom det rättvisa lidande som brottslingen tillfogas genom straffet. Genom att utstå straffet, 

sonar brottslingen sin skuld till samhället och den sociala balansen återställs.104 Om man nu 

bortser från straffkravets och straffrättens historiskt nära koppling till religionen, kan man i 

straffet eventuellt även se uttryck för en spontan själförsvarsreaktion från både samhällets och 

individens sida. Straffet sågs som en nödvändig sanktion för att upprätthålla och bevara 

samhällets mest fundamentala normer, utövandet begränsades dock till att den repressiva 

åtgärden mot brottslingen ställdes i viss proportion till brottet. Straffet uppfattades därmed 

som rättvist.105 

 

Den tyske filosofen Immanuel Kant utvecklade tillsammans med sina efterföljare den så 

kallade idealistiska rättsfilosofin. Kant såg straffet som en nödvändig påföljd av det begångna 

brottet, en vedergällning. För Kant är straffet inte ett medel för ett gott syfte som till exempel 

förebyggandet av brott eller rehabilitering av brottslingen.106
  

 

“Judicial punishment can never be used merely as a means to promote some other good 

for the criminal himself or for civil society, but instead it must in all cases be imposed 

on him only on the ground that he has committed a crime."107 

 

Kant såg alltså straffet endast som ett medel till att uppnå rättvisa, vidare ville han mena att 

ingen rättvisa kan uppnås om den skyldige inte straffas för det begångna brottet.108 

 

Mycket kritik har riktats emot vedergällningsteorin, proportionell bestraffning anses vara 

tydligt motsägelsefull. Kritikerna hävdar att sådant straff bör ses som oetiskt då ”två fel inte 
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gör ett rätt”. Vidare anses det numera främmande att anta att ett brott måste gottgöras genom 

att brottslingen tillfogas lidande.  Man kan dock inte se förbi att de rättviseföreställningar som 

ligger bakom vedergällningsteorin, överlevat (i något humaniserad och modifierad form) och 

finns kvar i allmänhetens medvetande samt att de kommer till uttryck i både lagstiftning och 

rättspraxis. Man kan säga att dessa rättviseföreställningar fått uttryck i tre grundsatser inom 

strafflagstiftningen. Dessa är: ekvivalensprincipen vilket innebär att lika fall skall behandlas 

lika, proportionalitetsprincipen som förespråkar att det skall råda rimlig proportion mellan 

brottet och brottspåföljden samt ansvars- eller skuldprincipen som förespråkar att brottslingen 

bör ses som ansvarig för sina handlingar.109 

 

4.3 Relativa straffteorier 

Som tidigare framkom, har de relativa straffteorierna det gemensamt att de anser straffrättens 

främsta syfte eller mål att förebygga brottslighet. Vanligast är att man skiljer emellan 

Allmänprevention och Individualprevention.110
 Här nedan kommer dessa inriktningar att 

presenteras var för sig. 

 

4.3.1 Allmänprevention 

Allmänprevention kan definieras som den avskräckande effekt som straff eller annan sanktion 

har på allmänhetens benägenhet att begå brott, det vill säga allmänheten avhåller sig från 

brottsligt beteende på grund av rädsla för sanktionen.  Man skulle även kunna säga att syftet 

med allmänpreventionen är att förebygga brott i allmänhet genom hot om straff som riktas 

mot hela befolkningen. Allmänpreventionen bygger på antagandet att brottsligt beteende är 

rationellt. Tanken är att den potentielle brottslingen förväntas bedöma situationen och begår 

ett brott om denne förväntar sig att den sociala, emotionella eller materiella vinsten blir större 

än beteendets negativa konsekvenser.111  

 

Man kan även tala om indirekt allmänprevention vilken handlar om lagstiftningens 

normbildande effekter. Det finns ett starkt samband mellan lagen och samhällets normsystem, 

normerna som råder i samhället påverkar lagen genom att de ofta fastställs som lagar. Men 

lagen anses även kunna påverka samhällets normer, kriminalisering av ett beteende kan till 

exempel leda till attityder mot beteendet blir mer negativa och beteendet eventuellt även mer 
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sällsynt.112 Indirekt allmänprevention understryker straffets normskapande eller 

normförstärkande effekter snarare än den tidigare nämnda avskräckningseffekten. Enligt 

denna teori är det alltså inte på grund av rädsla vid straff att människor avstår från att begå 

kriminella handlingar utan på grund av att individen internaliserat normen och känner sig 

skyldig att handla enligt samhället normer.113  

 

4.3.2 Individualprevention 

Individualpreventions syfte är att förändra brottslingens beteende, det vill säga förebygga att 

individen begår ytterligare brott.114 Detta kan göras på tre olika sätt; individuell avskräckning, 

inkapacitering (oskadliggörande) och behandling/vård.115  

 

Syftet med individuell avskräckning är att avskräcka den eller de personer som redan har 

begått kriminella handlingar från att återfalla i brott. Tanken är att om individen upplever vad 

bestraffningen innebär kommer denne att avhålla sig från framtida brottslighet.116  

 

Inkapacitering innebär ett fysiskt förhindrande av en person att begå ytterligare brott genom 

någon typ av frihetsberövande. Syftet är alltså att oskadliggöra individen och på så sätt 

förhindra fortsatt brottslig aktivitet.117  

 

Vanligt är att man skiljer mellan kollektiv respektive selektiv inkapacitering. Kollektiv 

inkapacitering innebär rent generellt ”oskadliggörande” effekter vilka uppnås genom att 

kriminella döms till frihetsberövande straff. Med selektiv inkapacitering avses de 

”oskadliggörande” effekter som uppnås genom att de individer eller grupper av brottslingar 

som anses ha en högre återfallsrisk än är genomsnittet, döms till längre frihetsberövande 

påföljder än de som anses ha en lägre återfallsrisk.118  

 

Syftet med behandling eller vård som reaktion på brott är att förändra individens beteende 

eller situation så att orsakerna till brottslighet undanröjs. Om man utgår ifrån att brottslingars 

möjligheter att fatta rationella beslut är begränsade på grund av individuella förhållanden eller 
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faktorer i det omgivande samhället, är behandling ett rimligt sätt att reagera på brott. De 

insatser, vars syfte är att undanröja orsakerna till att en person begår ytterligare brott, kan vara 

av mycket olika karaktär. Vilka åtgärder som vidtas beror på vad som anses vara orsakerna till 

det brottsliga beteendet. Det kan alltså handla om behandling mot alkohol- eller 

narkotikamissbruk, ifall missbruket anses ligga bakom brottsligheten. Det kan även handla om 

individuell terapi om brottslighetens orsaker anses vara psykiska eller andra typer av 

individuella problem.119 

 

4.4 David Garland: den moderna kriminalpolitiken  

David Garland har skrivit en hel del om kriminalpolitikens utveckling (med särskild fokus på 

USA och Storbritannien) och presenterar han i sina skrifter en kulturell förklaring av denna 

utveckling. Garland vill mena att de förändringar som skett inom kriminalpolitiken kan 

förklaras utifrån att samhället har genomgått en kulturell och social förändring vilket har lett 

till en ökad känslighet.120
  

 

”[…]the policies that have emerged over the last few decades have their roots in a new 

collective experience of crime and insecurity, an experience that is itself structured by 

the distinctive social, economic and cultural arrangement of late modernity”121 

 

Denna sociala och kulturella utveckling har lett till en förändrad attityd till brottsproblemet 

vilket visar sig genom att allmänheten visar upp ett känslomässigt intresse när det gäller 

brottsprevention och aktivt röstar för hårdare straff.122 Allmänheten verkar alltså ha förlorat 

förtroendet för välfärdsstaten som en lösning på samhällets ”brottsproblem”123
, vilket 

eventuellt skulle kunna ledas tillbaka till medias representation av att behandling av 

kriminella inte fungerar.124 Under senare år har experternas roll vid lagstiftning förminskat och 

i stället har allmänopinionen ökat sitt inflytande125, vilket även skulle kunna uttryckas som i 

citatet nedan.  
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”This reduction in credibility and political influence of criminal justice experts and 

social professionals has had major consequences for criminal justice policy. Up until 

recently, these professionals functioned as a kind of buffer, shielding the process of 

policy making and day-to-day administration from public opinion”126 

 

Enligt Garland, har efterkrigstidens brottsutveckling tillsammans med experternas 

förminskade inflytande skapat grunden för en ökad social kulturell känslighet som sedan lett 

till dagens kriminalpolitik.127 Han vill vidare mena att för att kunna bevara sin legitimitet är 

dagens nationalstat beroende av allmänhetens stöd och har därför den nuvarande 

kriminalpolitiken i både USA och Storbritannien det som ideal att skydda allmänheten samt 

att deras åsikter och känslor representeras.128  

 

”[…]the public is protected and its sentiments expressed”129 

 

Det har alltså skapats en kriminalpolitik som styrs och utformas av politiker och politiska 

lobbygrupper istället för forskare och tjänstemän, vilket ofta leder till att de åtgärder som tas 

saknar empiriskt stöd och är allmänt dåligt utredda.130  

 

I sin analys av modern brittisk kriminalpolitik har Garland identifierat en process som han 

nämner symboliskt förnekande (symbolic denial).131   

 

4.4.1 Symboliskt förnekande  

Trots att forskningen visar att strängare straff och ökade behandlingsalternativ inte 

nödvändigtvis förminskar brottsligheten har den brittiska regeringen (precis som på många 

andra håll i Västvärlden) tagit upp en mer repressiv hållning till lag och straff. Ofta är dessa 

repressiva åtgärder ett svar på allmänhetens ilska och frustration över ett särskilt avskyvärt 

brott, som till exempel brutala mord eller sexualbrott mot barn. En uppvisning av repressiv 

kraft mot enskilda individer används för att dölja statens oförmåga att kontrollera 

brottsligheten och skydda allmänheten. Viljan att leverera hårdare straff för dömda 

brottslingar verkar ”magiskt” kompensera för statens misslyckande att skydda samhället från 
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brott. Denna repressiva hållning har en komplex bakgrund, den är nu djupt rotad i vår kultur, 

inbäddad i vårt allmänna förnuft (common sense), våra normer, polismyndigheten och 

rättsväsendet. Men det mest intressanta med en repressiv reaktion på brott är att den kan 

presenteras av staten som ett kraftfullt ingripande för att hantera allvarliga och ångestfyllda 

problem.132 Detta innebär att de brott som anses särskilt grova (som tillexempel våld och 

sexualbrott) prioriteras framöver andra brottstyper, vilket innebär ett symboliskt förnekande. 

Prioritering av vissa brottstyper ger intrycket av att lösningen på dessa brottsproblem skulle 

vara en annan än för andra typer av brott. Det symboliska förnekandet bygger på idén om den 

onda och annorlunda brottslingen och anses dessa egenskaper vara anledningen till att de 

begår brott.133  

 

” In this rhetoric, and in its policy effects, offenders are treated as a different species of 

threatening, violent individuals for whom we can have no sympathy and for whom there 

is no effective help. The only practical and rational response to such types is to have 

them ´taken out of circulation´ for the protection of the public […].”134 

 

Lösningarna på brottsproblemet ställs enligt symboliskt förnekande i termer av ökade insatser 

från rättssystemets sida genom till exempel hårdare straff och ökad bevakning. Sådana 

åtgärder ger allmänheten intrycket att något görs här, nu, snabbt och med full kraft.135 

 

”[…]they represent a positive symbol of the state’s willingness to use force against its 

enemies and to protect its loyal subjects by whatever means are ´necessary´. Sate 

sovereignty over crime has thus been simultaneously denied and symbolically 

reasserted.”136  

 

5. Metod 
 

I denna del av arbetet diskuteras studiens metodologiska aspekter; det vill säga valet av metod 

och urval, studiens design, genomförande, reliabilitet och validitet. 
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5.1 Val av metod 

Det finns i stort sett fyra olika metoder för att samla in information om verkligheten: 

Intervjuer, observation, dokument och frågeformulär.137 Samtliga metoder övervägdes i 

undersökningens tidiga stadier men slutligen valdes den metod som ansågs bäst lämpad för att 

besvara de frågeställningar som lyfts fram tidigare i arbetet.  

 

Intervjuer anses vara en utmärkt metod när forskaren vill undersöka något på djupet, det vill 

säga i de fall då forskaren vill inrikta sig på mycket detaljerad information från få 

informanter. Vanligt är att man väljer att göra intervjuer när man undersöker känsliga ämnen 

som till exempel personliga erfarenheter eller känslor.138 Detta är dock inte syftet med denna 

studie och ansågs intervjuer därför inte vara en lämplig metod. 

 

Observation erbjuder ett mycket intressant sätt att samla in data. Materialet som samlas in är 

nämligen inte beroende på vad människor säger att de gör eller tänker utan vad forskaren blir 

vittne av att faktiskt händer.139 Observation är dock inte ett realistiskt val av metod för denna 

studie då studiens främsta syfte är att undersöka människors kunskap om sexualbrott mot barn 

samt deras attityder om straff och behandlingsalternativ för personer som döms för dessa 

brott, något som skulle vara mycket svårt, om inte omöjligt, att observera.  

 

Dokument som metod kan ha många förmåner för forskare. Metoden är till exempel en 

mycket kostnadseffektiv metod att skaffa fram data. Vidare anses dokument vara en relativt 

pålitlig källa eftersom all data enkelt kan kontrolleras av andra.140 I fall syftet med studien 

skulle ha varit att till exempel jämföra medias representation av sexualbrott mot barn med 

existerande forskning eller officiell brottsstatistik, skulle en dokumentanalys ha varit ett 

utmärkt val av metod. Detta är dock inte studiens syfte och ansågs dokument därmed inte den 

bästa metoden för undersökningen. 

 

Frågeformulär är den metod som ansågs bäst lämpad för denna studie med tanke på de 

frågeställningar som studien har för avsikt att försöka besvara. Metoden frågeformulär anses 

vara ett utmärkt val av metod när forskare vill samla in data om individers åsikter och 

attityder från många informanter. En av metodens främsta fördelar är dessutom att det är 
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möjligt att samla in en stor mängd data trots begränsade resurser (med resurser menas här 

material, tid och pengar) vilket är utmärkt då studien är utförd under begränsade resurser.141 

För att kunna besvara de frågor som ställts inför undersökningen gjordes en mindre 

enkätundersökning.142 

 

5.2 Design och genomförande 

5.2.1 Design av enkäten 

Tanken bakom enkätformuläret är att det skulle vara enkelt och välstrukturerat med precisa 

frågor, på ett lätt språk som alla skulle kunna förstå och ha möjlighet att svara på. Enkäten 

består av 23 frågor varav 3 endast besvarades av en del av informanterna beroende på hur de 

svarade på en tidigare fråga. Enkäten inleds med tre sakfrågor, det vill säga frågor som 

behandlar faktiska förhållanden.143 Där frågades informanterna om deras kön, ålder och 

fakultetstillhörighet i det syfte att samla in lite information om dem som deltog i 

undersökningen samt att inleda enkäten med okomplicerade frågor. Om informanten ställs 

inför en mycket komplicerad fråga i början av formuläret kan detta avhålla respondenten från 

att fortsätta.144 Resultaten visade dock att studiens bakgrunds variabler; kön, ålder och 

fakultetstillhörighet hade lite som ingen påverkan på urvalets svar på studiens andra frågor. 

Det visade sig även att de skillnader som man kunde tänkas se mellan de olika grupperna inte 

var statistiskt signifikanta.
145

 Av denna anledning kommer variablerna kön, ålder och 

fakultetstillhörighet inte att vara av betydelse för arbetets analysdel. 

 

I enkätens andra del ställdes två frågor som behandlar urvalets värderingar kring sexualbrott 

mot barn samt samhällets ansvar att förhindra brott av dessa slag. Frågorna anses kunna bidra 

med viktig information om urvalets värderingar. Anledningen till att dessa frågor 

presenterades i enkätens andra del var att det ansågs viktigt att introducera studiens ämne i två 

enkla frågor.  

 

Enkätens tredje del består av fem påståenden om sexualbrott mot barn och de personer som 

begår sådana brott. Deltagarna bads bedöma dessa påståenden som antingen sanna eller 

falska. Syftet med dessa frågor är att undersöka urvalets kunskap om sexualbrott mot barn 
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samt individer som döms för dessa brott för att resultaten senare ska kunna jämföras med 

existerande forskning.  

 

I enkätens fjärde del ställdes åtta frågor angående straff- och behandlingsmetoder för personer 

som döms för sexualbrott mot barn. Syftet med dessa frågor är att undersöka hur 

respondenterna anser att samhället bör reagera mot individer som begår sexualbrott mot barn. 

Fråga 11 undersöker om urvalet anser nuvarande bestraffningsmetoder vara effektiva när det 

gäller förebyggandet av framtida brott. Fråga 13 och 14 undersöker huruvida urvalets attityder 

överensstämmer med nuvarande lagstiftning medan frågor 12, 15 och 16 behandlar attityder 

om ytterligare straff och behandlingsalternativ. Fråga 17 undersöker vad urvalet anser vara 

straffets viktigaste syfte och är denna fråga starkt teoretiskt inspirerad. I fråga 18 bads 

respondenterna beskriva med egna ord hur de anser att samhället bör bemöta personer som 

begått sexualbrott mot barn. Frågan ses av författaren som ett komplement till fråga 17.146  

 

Enkätens femte del består av fem frågor varav två endast besvaras av en del av deltagarna 

beroende på hur de svarade på en tidigare fråga. Frågorna behandlar svarspersonernas 

attityder om införandet av ett tänkbart svenskt register över alla de personer som dömts för 

sexualbrott mot barn samt publicering av den dömdes personuppgifter.  

 

5.2.2 Kritik av enkäten  

Trots att mycket tid gick åt att planera enkätformuläret har det en del brister som visade sig 

efter att all data samlats in. De brister som upptäcktes kommer nu att redovisas då dessa kan 

påverka det slutliga resultatet och därmed undersökningens validitet som kommer behandlas i 

kritikkapitlet. 

 

Enkäten inleds med ett titelblad där respondenterna ges information om studiens ämne samt 

en definition av begreppet barn. Som tidigare framkommit i arbetet, definieras begreppet barn 

i denna studie som varje människa under 18 år. Eventuellt skulle enkäten ha inkluderat en 

fråga där respondenterna själva skulle ha definierat begreppet, vissa skulle eventuellt definiera 

begreppet annorlunda och skulle det eventuellt kunna ha påverkat resultaten.  

 

                                                 
146

För ytterligare information om enkätens frågor, var vänlig se bilaga 1. 



 43 

Ett bra enkätformulär ska vara välstrukturerat, lättläst, helst relativt kort och endast inkludera 

frågor som är relevanta för studiens syfte.147 Denna enkät är tyvärr något för lång och 

inkluderar ett antal frågor som eventuellt inte är av direkt relevans för studiens syfte. Som 

framkom här ovan, undersöker fråga 11 om urvalet anser nuvarande bestraffningsmetoder 

vara effektiva när det gäller förebyggandet av framtida brott medan fråga 13 och 14 

undersöker huruvida urvalets attityder överensstämmer med nuvarande lagstiftning. I studiens 

förstadier ansågs dessa frågor vara mycket intressanta (vilket de eventuellt fortfarande är) 

men vid närmare granskning står det klart att de inte bidrar med någon relevant information 

när det gäller att besvara de frågeställningar som studien ämnar besvara. De kommer därför 

inte att inkluderas i vare sig resultatredovisningen eller analysen.  

 

I undersökningen används mest förutbestämda svarsalternativ vilket ofta rekommenderas i 

metodlitteratur eftersom det har visats sig i tidigare undersökningar att studier med fasta 

svarsalternativ har lägre bortfall än de som använder sig av öppna frågor. Nackdelen med 

fasta svarsalternativ är dock att man begränsar svaren. Trots att svaren eventuellt passar 

forskarens sätt att tänka kring ett visst ämne är det inte säkert att det gäller alla dem som 

deltar i studien.148 En svarsperson valde till exempel att uttrycka sig så här: 

 

”jag förstår inte varför du centrerat hela din undersökning kring en i mina ögon direkt 

kontraproduktiv straffmentalitet, och detta gjorde det svårt för mig att på något givande sätt 

besvara de flesta av frågorna. På ett fundamentalt intuitivt plan är min uppfattning och känsla 

att människor som förgriper sig på barn bör upphöra att existera, men på ett intellektuellt plan 

har jag en förståelse för att det är plågade individer som behöver hjälp för sin egen och andras 

skull. Dina svarsalternativ täckte sällan in någon av synsätten.” 

 

Som tidigare nämndes används mest fasta svarsalternativ i studien men det finns 3 frågor i 

studien som bör diskuteras närmare. Studien inkluderar även 2 öppna frågor, i den första 

öppna frågan (fråga 3)149 bads respondenterna själva skriva vilken fakultet de tillhör, en fråga 

som lyckligtvis inte resulterade i något bortfall. I studiens andra öppna fråga (fråga 18)150
 bads 

urvalet att med egna ord beskriva hur de anser att samhället bör reagera mot individer som 

begått sexualbrott mot barn. Denna fråga svarades endast av 75 personer (75 % av urvalet) 
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vilket innebär att detta är den fråga i studien som har mest bortfall. Bortfall anses ofta vara en 

av de främsta nackdelarna med öppna frågor, många orkar inte eller har inte tid att skriva ett 

utförligt svar, vilket kan innebära att respondenten antingen hoppar över frågan eller att de 

endast skriver stickord som ofta kan vara svåra att förstå för forskaren.151 En av studiens 

respondenter skrev följande kommentar vid fråga 18. 

  

”På tok för komplex fråga för att kunna besvara på 4 rader ” 

 

Fördelen med öppna frågor är att den tillfrågade kan svara med sina egna ord och motivera 

sina svar för forskarens ökade förståelse av dennes åsikter och attityder.152 Därför beslutades 

det (efter mycket övervägande) att även inkludera denna fråga i undersökningen. Studien 

inkluderade även en fråga (fråga 17)153 där respondenterna bads rangordna 3 förutbestämda 

svarsalternativ efter hur viktiga de ansåg dem vara. Att inkludera rangordningar i ett 

enkätformulär kan skapa vissa svårigheter för forskaren då bearbetning av data oftast 

försvåras då alla svar måste räknas för hand samtidigt som vissa svarspersoner kan ha 

problem med frågor av detta slag. Respondenterna kan ha svårt att rangordna alternativen 

eller helt enkelt missförstå frågan vilket kan leda till att de eventuellt endast svarar med ett 

kryss eller hoppar över frågan helt. Dock visade det sig vara lite bortfall på denna fråga, 4 

personer svarade genom att endast markera det alternativ de ansåg viktigast med en etta eller 

ett kryss medan 1 person valde att inte svara på frågan.  

 

5.2.3 Urval 

Studiens urval består som tidigare nämndes endast av studenter. Detta kan innebära ett 

problem för studien då studenters attityder inte nödvändigtvis överensstämmer med 

populationen i sin helhet. Man skulle eventuellt kunna tänka sig att universitetsstudenterna 

som deltog i studien allmänt har en något bättre kunskap om sexualbrott mot barn än den 

allmänna populationen, särskilt med tanke på att en stor del av urvalet tillhör antingen den 

Juridiska eller den Samhällsvetenskapliga fakulteten. I fall studenter visar sig ha låg kunskap 

om ämnet skulle detta kunna innebära att allmänheten har en ännu lägre kunskap. Det är dock 

inte säkert. 
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Att endast inkludera studenter i undersökningen begränsar självklart studiens 

generaliserbarhet. Detta är dock ett medvetet val från författarens sida då studenter som urval 

ansågs ha ett antal viktiga fördelar. För det första är studenter mycket lätta att få tag på, 

speciellt i en universitetsstad som Lund, dessutom är det författarens erfarenhet att studenter 

allmänt är mycket positiva till att medverka i enkätundersökningar. Det bör här även påpekas 

att med tanke på arbetets samt urvalets storlek har denna studie inga generaliserande 

ambitioner. Urvalet definieras som ett bekvämlighetsurval, tillfällighetsurval eller första bästa 

urval. Detta innebär att alla de som befann sig på en bestämd plats vid en viss tidpunkt bads 

delta i studien.154  

 

Totalt deltog 100 personer i undersökningen, därav 53 män och 47 kvinnor. Studien 

genomfördes den 10:e och 11:e december 2009 på fyra olika platser inom universitetsområdet 

i Lund. Platserna valdes för undersökningen på grund av den bekvämliga närheten samt att de 

ansågs vara platser där det finns stor variation av människor. Närmare beskrivning av studiens 

genomförande visas i tabellen nedan.  

 

Plats Datum Tid 

 Antal 

svarspersoner 

Män som 

deltog

Kvinnor 

som deltog Bortfall

Studiecentrum 2009-12-10 12:30-13:00 35 21 13 1

Solcentrum 2009-12-10 13:30-14:00 18 9 9 2

AF-borgen 2009-12-10 14:15-14:45 26 11 16 1

Juridicum 2009-12-11 14:00-14:30 21 12 9 1

Totalt antal: 100 53 47 5  

 

Alla som befann sig på dessa platser vid de tidpunkter som beskrivs här ovan, bads delta i 

undersökningen. Endast 5 personer tackade nej till deltagande i studien varav 3 tackade nej på 

grund av språksvårigheter (de visade sig vara utbytesstudenter). Endast en av dem som valde 

att delta, avslutade undersökningen i förtid. Svarsfrekvensen är alltså mycket hög. 

Förhoppningsvis kan resultaten ge en relativt bra bild av studenters kunskap om sexualbrott 

mot barn samt deras attityder om straff och behandlingsalternativ här i Lund även om studien 

inte har några generaliserande ambitioner. 
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5.2.4 Urvalets för- och nackdelar 

Majoriteten av metodlitteratur varnar ofta för användandet av bekvämlighetsurval då urvalet 

löper stor risk att inte bli representativa för någon population, det vill säga med ett sådant 

urval kan det vara svårt eller rent av omöjligt att generalisera resultaten.155 Det kan dock vara 

acceptabelt att använda sig av ett bekvämlighetsurval vid situationer där det är svårt att skapa 

någon form av urvalsram (det vill säga när man till exempel vill studera svårutkomliga 

grupper eller andra former av analysenheter än individer) eller i fall undersökningen är av mer 

explorativ art. Vid explorativa undersökningar är det möjligt att forskarens avsikt är att skapa 

idéer, pröva mätinstrument för en kommande studie eller för att utveckla sin egen färdighet 

och kunskap som forskare. Arbetar man med en sådan studie är det mycket sällan realistiskt, 

utifrån en ekonomisk synpunkt, att kosta på sig ett slumpmässigt urval. Vidare är fördelarna 

med ett bekvämlighetsurval att det är enkelt och sparar tid.156 Vilket även var viktiga faktorer 

när studien designades.  

 

5.3 Bearbetning av data 

Efter att datainsamlingen avslutades fördes alla svaren (med undantag svaren på fråga 17 och 

18)157 in i statistikprogrammet SPSS158. Med hjälp av programmet skapades enkla och lättlästa 

frekvens och korstabeller för att besvara de frågeställningar som tidigare lyfts fram i arbetet.159 

Svaren på fråga 17 bearbetades för hand då frågan innebär en rangordning av tre olika 

svarsalternativ vilket försvårar dess bearbetning i SPSS. Med hjälp av kalkylprogrammet 

Excel skapades enkla och lättförstådda frekvens och korstabeller för fråga 17, vilka senare 

kommer att redovisas i följande kapitel: Resultatredovisning. Svaren på fråga 18 (den öppna 

frågan) skrevs in ordrätt i ordbehandlingsprogrammet Word för att senare användas som 

komplement till fråga 17. 

 

5.3.1 Skapandet av nya variabler  

Vid en genomgång av studiens initiala resultat visade det sig att eftersom att urvalet är relativt 

litet är vissa kategorier (svarsalternativ) eventuellt överflödiga. Exempel på detta är fråga 2 

som behandlar urvalets ålder, resultaten visade att 13 personer tillhörde gruppen 18-20 år, 45 
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personer gruppen 21-23 år, 28 personer tillhörde gruppen 24-26 år, 13 personer gruppen 27-

29 år men endast en person gruppen över 30 år. Därför togs beslutet att med hjälp av SPSS slå 

ihop kategorierna 18-20 år och 21-23 år till en enda kategori 18-23 år, samtidigt som 

kategorierna 24-.29 år, 27-29 år och över 30 år slogs samman till kategorin över 24 år.160
 På så 

sätt hoppades forskaren få mer överskådlig information om huruvida ålder påverkade urvalets 

svar på andra frågor.161
  

 

När studien utfördes den 10:e och 11:e december 2009 räknades Campus Helsingborg som en 

egen fakultet, numera tillhör Campus Helsingborg den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid 

Lunds universitet. Alla de som angett Campus Helsingborg som sin fakultetstillhörighet 

kodades därmed om i SPSS och räknas nu till den Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Kategorin Campus Helsingborg togs därmed bort från studien.162  

 

Variabeln Kunskap skapades genom att jämföra urvalets svar på fråga 6, 7, 8, 9 och 10 med 

den existerande forskningen inom området. Frågorna innefattar 5 påståenden om sexualbrott 

mot barn och de personer som begår sådana brott. Deltagarna bads bedöma dessa påståenden 

som antingen sanna eller falska. De svarspersoner som hade 4 eller 5 rätt (enligt existerande 

forskning) räknades till kategorin Hög kunskap medan de som hade 1, 2 och 3 rätt (enligt 

existerande forskning) räknades till kategorin Låg kunskap. Denna indelning gjordes för hand, 

sedan fördes all data in i SPSS under variabeln Kunskap.  

 

5.4 Kritik 

5.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet hänvisar till hur tillförlitlig studien är. Med reliabilitet menar man även att 

undersökningen kan upprepas vid andra tillfällen, av andra forskare och få liknande resultat.163  

 

Studien borde kunna upprepas av en annan forskare vid en annan tidpunkt och få liknande 

resultat eftersom alla som deltog i undersökningen fick samma frågor och hade därmed 

samma förutsättningar att besvara enkäten. Det är inte heller troligt att individers attityder om 

                                                 
160

För ytterligare information om hur man skapar nya variabler och slår ihop kategorier med hjälp av SPSS, var 

vänlig se Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. (2003). & Wahlgren, L. (2008).  
161

Det visade sig dock senare att ålder inte hade signifikant påverkan på respondenternas svar på studiens andra 

frågor. 
162

För ytterligare information om uteslutning av kategorier i SPSS, var vänlig se Djurfeldt, G., Larsson, R. & 

Stjärnhagen, O. (2003). & Wahlgren, L. (2008).  
163

Trost, J. (2001). s. 59-60. 
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sexualbrott förändras drastiskt över tid då ämnet inte är direkt knytet till någon specifik 

aktuell händelse.  

 

5.4.2 Validitet 

Validitet innebär hur trovärdig och relevant data representerar det som ska undersökas.164 

Validitet delas sedan in i två grupper, intern och extern validitet. Intern validitet definieras 

som att undersökningen (frågorna/instrumenten) verkligen mäter det den ämnar mäta.165 På 

denna punkt har studien vissa brister som nämndes tidigare i kapitlet om kritik av enkäten. 

Det är oklart om enkätformulärets frågor verkligen mäter det de avser att mäta då vissa kan 

ses som oklara eller allmänt svåra att besvara. Enkäten inkluderade även, som tidigare 

nämndes, en öppen fråga där respondenterna bads beskriva med sina egna ord hur de anser att 

samhället skall reagera mot personer som begår sexualbrott mot barn, vilket även kan leda till 

vissa validitets problem. Detta eftersom svaren är helt beroende på respondentens tankegång 

och kan det därför vara svårt fastställa att frågorna mäter det de ska. 

 

Externa validiteten berör hur generaliserbar studien är, det vill säga om man kan generalisera 

resultatet från ett urval till populationen. Den externa validiteten är hög om man kan 

konstatera att resultaten gäller även i andra situationer.166 Även här stöter undersökningen på 

problem då urvalet för det första är alldeles för litet för att kunna ge en bra bild av 

populationen. För det andra är urvalet inte slumpmässigt valt vilket även begränsar dess 

generaliserbarhet. Studien har dock, som nämndes tidigare, inga generaliserande ambitioner 

utan har endast avsikt att ge en någorlunda bra bild av den kunskap och attityder om 

sexualbrott mot barn som studenter vid Lunds universitet har.  

 

5.4.3 Källkritik  

Som tidigare framkom, bygger studien till stor del på existerande forskning om sexualbrott 

mot barn. Trots att stor vikt har lagts vid att endast inkludera artiklar och skrifter som anses 

allmänt accepterade av det akademiska forskarsamhället, kan detta innebära ett problem för 

studien. Detta då studiens resultat till stor del är beroende av den existerande forskningens 

tillförlitlighet. Alla studier har sina brister och har själklart riktats kritik mot den forskning 

studien bygger på. Men med tanke på att dessa studier anses representera majoriteten av den 
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Esaisson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. &Wängnerud, L. (2005). s.61. 
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Hoyle, R. H., Harris, M. J. & Judd, M.J. (2002). s. 32. 
166

Esaisson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. &Wängnerud, L. (2005). s.61. 
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akademiska kunskap som existerar inom ämnet sexualbrott mot barn ansågs detta en 

acceptabel risk. Författaren är fullt medveten om att resultaten påverkas inte endast av den 

egna studiens metodologiska brister utan även av andra studiers.  

 

6. Resultatredovisning 
 

I detta kapitel redovisas resultaten från enkätundersökningen för att i nästa kapitel analyseras. 

Enkäten delades in i fem delar och kommer resultaten från varje del att redovisas för sig. Del 

3, 4 och 5 redovisas både i text och tabellformat för att göra det så enkelt och lättförståeligt 

som möjligt för läsaren. 

 

6.1 Del 1. Information om urvalet 

Den första delen av enkäten består av tre sakfrågor och kommer dessa resultat att redovisas 

här nedan. Observera att dessa resultat inte kommer att vara relevanta för analysen i nästa 

kapitel då de inte visade sig påverka respondenternas svar på andra frågor. De redovisas 

endast för att ge läsaren lite information om dem som deltog i undersökningen.167 

 

Fråga 1.  

 

 

Fråga 2.  

 

 

 

                                                 
167

Med hjälp av SPSS utfördes ett antal Pearson Chi Square test som visade att studiens bakgrunds variabler kön, 

ålder och fakultetstillhörighet inte påverkade respondenternas svar på studiens andra frågor.  
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Fråga 3.  

 

 

6.2 Del 2. Värderingar om sexualbrott mot barn 

I den andra delen av enkäten ställdes två frågor som behandlar urvalets värderingar kring 

sexualbrott mot barn samt samhällets ansvar att förhindra brott av dessa slag.  

 

Fråga 4.  

 

 

Fråga 5.  

 

 

Som tabellerna ovan visar, ansåg en klar och tydlig majoritet av urvalet att sexualbrott mot 

barn bör ses som ett samhällsproblem samt att samhället har ett ansvar att försöka förebygga 

brott av detta slag ( 96% respektive 99%). Därmed ansågs en ytterligare diskussion av dessa 

resultat inte nödvändig.  
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6.3 Del 3. Kunskap om sexualbrott mot barn 

Enkätens tredje del består av fem påståenden om sexualbrott mot barn och de personer som 

begår sådana brott. Deltagarna bads bedöma dessa påståenden som antingen sanna eller 

falska. Resultaten kommer att redovisas var för sig här nedan. I denna del redovisas även de 

resultat som bygger på variabeln Kunskap som skapades utifrån respondenternas svar på fråga 

6, 7, 8, 9 och 10.168  

 

Fråga 6. 

 

 

Som tabellen ovan visar ansåg 95 personer (97,9%) att påståendet att majoriteten av 

sexualbrott mot barn anmäls till polisen är falskt medan endast 2 personer (2,1%) ansåg det 

vara sant. 3 personer svarade inte på frågan och räknas som bortfall. 

 

Fråga 7.  

 

 

98 personer (99% av urvalet) ansåg att majoriteten av de barn som utsätts för sexuella 

övergrepp känner gärningsmannen. Endast en person (1% av urvalet) svarade att påståendet 

var falskt. Bortfallet på denna fråga var 1 person.  

 

 

 

                                                 
168

För ytterligare diskussion om variabeln kunskap, var vänlig se kapitel 5: Metod, 5.3.1 Skapandet av nya 

variabler. 
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Fråga 8. 

 

 

Majoriteten av urvalet (76 personer eller 77,6%) ansåg att påståendet om att personer som 

begår sexualbrott mot barn kan kategoriseras som pedofiler är sant medan 22 personer 

(22,4%) ansåg det vara falskt. 2 personer svarade inte på frågan och räknas därmed som 

bortfall.  

Fråga 9. 

 

 

En klar majoritet av urvalet (67 personer eller 68,4 %) anser att personer som döms för 

sexualbrott mot barn har en högre återfallsrisk än de som döms för andra typer av brott. 31 

personer (31,6 %) ville dock mena att detta inte är fallet. 2 personer valde att inte ge ett svar 

på denna fråga och räknas därmed som bortfall. 

 

Fråga 10. 

 

 

Som tabellen visar fanns det endast en liten skillnad mellan de svarspersoner som ansåg att 

personer som döms för sexualbrott mot barn har en hög återfallsrisk i jämförelse med dem 

som döms för andra typer av sexualbrott och dem som inte ansåg detta vara fallet. 49% av 
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urvalet (48 personer) ansåg påståendet vara sant medan 51% av urvalet (50 personer) ansåg 

påståendet vara falskt. Bortfallet på denna fråga var 2. 

 

 

 

70% av urvalet (70 personer) räknades till gruppen Låg kunskap medan 30% (30 personer) 

tillhör gruppen Hög kunskap. Som man kan se på tabellen nedan, visar resultaten att det finns 

liten skillnad mellan könen när det gäller deras kunskap om sexualbrott mot barn och de som 

begår dessa brott. 64,2% av männen (34 personer) tillhör gruppen med Låg kunskap och 

76,6% av kvinnorna (36 personer). 19 män (35,8%) räknas ha Hög kunskap och 11 kvinnor 

(23,4%). 

 

 

 

Urvalets ålder visade sig inte heller påverka deras kunskap nivå då relativt liten skillnad 

visade sig vara mellan åldersgrupperna. Som tabellen nedan visar tillhör 74,1 % (43 personer) 

av gruppen 18-23 år till kategorin Låg kunskap och 64,3 % (27 personer) av dem över 24 år. 

Av dem med Hög kunskap tillhörde 25,9 % (15 personer) gruppen 18-23 år och 35,7 % (15 

personer) gruppen över 24 år.  
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Tabellen nedan visar resultaten av variabeln kunskap utifrån fakultetstillhörighet.  

 

 

Som tabellerna ovan visar, hade studiens bakgrunds variabler; kön, ålder och 

fakultetstillhörighet liten påverkan på svarspersonernas kunskap nivå. Vidare visade det sig 

att de skillnader man kan se mellan de olika grupperna inte var statistiskt signifikanta.
169

 Av 

denna anledning kommer variablerna kön, ålder och fakultetstillhörighet inte att behandlas 

mer i arbetet. 

 

6.4 Del 4. Attityder om straff- och behandlingsalternativ 

I enkätens fjärde del ställdes åtta frågor angående straff- och behandlingsmetoder för personer 

som döms för sexualbrott mot barn. Notera att resultaten av fråga 11,13 och 14 inte kommer 

att inkluderas här nedan då de inte ansågs vara relevanta för studiens syfte. Redovisningen här 

nedan inleds med att presentera resultaten på fråga 17. (Vilket syfte anser du är viktigast att 

straffet för sexualbrott mot barn uppfyller?) då denna information även kommer att vara 

relevant för den fortsatta resultatredovisningen. Det bör här även nämnas att resultaten på 

fråga 18 (Hur anser du att samhället bör reagera mot individer som begår sexualbrott mot 

                                                 
169

Med hjälp av SPSS utfördes ett antal Pearson Chi Square test som bidrog med denna information. 
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barn?), vilket är en öppen fråga, inte kommer att presenteras i sin helhet. Majoriteten av 

urvalet (75%) valde att svara på frågan och kommer en del av deras kommentarer att 

redovisas nedan, vissa kommer även att presenteras som komplement till studiens andra 

frågor. 

 

Fråga 17. Vilket syfte anser du är viktigast att straffet för sexualbrott mot barn uppfyller? 

Att behandla den 

dömda individen och 

hjälpa denna att 

integreras in i 

samhället på nytt

Att skydda 

samhället 

från framtida 

brott

Att den 

skyldiga 

individen lider 

för det brott 

denne begått Totalt

Straffets 

viktigaste syfte 33 54 12 99

Straffets näst 

viktigaste syfte 40 38 17 95

Straffets minst 

viktiga syfte 22 5 68 95  

 

Som tabellen ovan visar, ansåg majoriteten (54 personer eller 55%) att skydda samhället från 

framtida brott var straffets viktigaste syfte, 33 personer (33%) tyckte att behandla den dömda 

individen och hjälpa denna att integreras in i samhället på nytt och 12 personer (12%) svarade 

att den skyldiga individen lider för det brott denne begått var viktigast. 40 personer (42%) 

tyckte att behandla individen var straffets näst viktigaste syfte, 38 personer (40%) svarade att 

det var att skydda samhället från framtida brott medan 17 personer (18%) att den dömde lider 

för brottet. En klar majoritet (68 personer eller 72%) ansåg att straffets minst viktiga syfte var 

att individen lider för brottet. 22 personer (23%) tyckte att det var att behandla och hjälpa 

individen medan endast 5 personer (5%) ansåg att det att skydda samhället från framtida brott 

var minst viktigt. Det bör här noteras att 4 personer svarade genom att endast markera det 

alternativ de ansåg viktigast med en etta eller ett kryss medan 1 person valde att inte svara på 

frågan.  

 Att behandla den 

dömde individen 

Att skydda 

samhället från 

framtida brott

Att den dömde lider 

för brottet

Låg kunskap 17 40 12

Hög kunskap 16 14 0

Totalt 33 54 12

Kunskap

Straffets viktigaste syfte

 

 

Som man kan se på tabellen ovan, visade det sig vara skillnader mellan de olika 

kunskapsgrupperna. Av dem som tillhörde gruppen Låg kunskap, visade sig att majoriteten 
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(40 personer eller 58%) ansåg att det var viktigast att skydda samhället från brott medan 

endast 14 personer (47%) av dem som tillhörde Hög kunskap tyckte så. Däremot ansåg 

majoriteten (16 personer eller 53%) av dem med Hög kunskap att behandling av den dömde 

var viktigast vilket 17 personer (25%) av dem med Låg kunskap höll med om. Det visade sig 

vidare att alla (12 personer eller 17%) som ansåg att straffets viktigaste syfte var att individen 

lider för det brott denne begått, tillhörde gruppen Låg kunskap. 

 

Fråga 12 

 

Resultaten visade att en klar majoritet av urvalet (63 personer eller 63%) ansåg att Sverige 

borde införa hårdare straff för sexualbrott mot barn. Några av studiens deltagare valde att 

kommentera på följande sätt när de bads beskriva hur de ansåg att samhället borde reagera 

mot sexualbrott mot barn: 

 

”Hårda straff” ”Lås bort dem” 

”Livstids fängelse” ”Kemisk kastrering samt inspärrning på livstid” 

”Sträng straffskala som inkluderar terapi och beteendemodifierande metoder.” 

 

Endast 8 personer (8%) var emot införandet av hårdare straff medan 29 personer (29%) 

svarade att de inte visste om hårdare straff borde införas i Sverige.  

 

 

Av dem som ansågs ha Låg kunskap av sexualbrott mot barn och personer som begår sådana 

brott, ansåg en mycket klar och tydlig majoritet (50 personer eller 71,4%) att hårdare straff 

borde införas. 16 personer (22,9%) svarade att de inte visste om hårdare straff borde införas 

medan endast 4 personer (5,7%) var emot införandet av hårdare straff i Sverige. Av dem som 
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räknades till gruppen med Hög kunskap om ämnet var skillnaderna inte lika tydliga. 13 

personer (43,3%) var för införandet av hårdare straff, 13 personer (43,3%) visste inte om de 

ville införa hårdare straff och 4 personer (13,3%) var emot hårdare straff för sexualbrott mot 

barn. Personer med Låg kunskap visade sig alltså mer benägna att vara positivt inställda till 

införandet av hårdare straff än de med Hög kunskap. 

 

Straffets viktigaste syfte Ja Nej Vet ej Totalt

Att behandla den dömda individen 

och hjälpa denna att integreras in i 

samhället på nytt 17 2 14 33

Att skydda samhället från framtida 

brott 34 6 14 54

Att den skyldiga individen lider för 

det brott denne begått 12 0 0 12  

 

Av dem som ansåg straffets främsta syfte vara att behandla och hjälpa den dömda individen, 

var det 17 personer (52%) som tyckte att Sverige borde införa hårdare straff, endast 2 

personer (6%) var emot hårdare straff och 14 personer (42%) svarade vet ej på frågan. För den 

del av urvalet som ansåg att skydda samhället från framtida brott vara straffets viktigaste 

syfte, visade det sig att en klar majoritet (34 personer eller 63%) var för hårdare straff, 6 

personer (11%) var emot och 14 personer (26%) visste inte vad de ansåg om införandet av 

hårdare straff. Alla de som anser att straffets viktigaste syfte är att den dömda individen lider 

för det brott denne begått, var för införandet av hårdare straff i Sverige. 

 

Fråga 15 

 

 

En tydlig majoritet (80 personer eller 80%) ansåg att de som döms för sexualbrott mot barn 

bör vara skyldiga att genomgå intensiv terapi som en del av sitt straff. Endast 5 personer (5%) 
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var emot att dömda skulle vara skyldiga att genomgå terapi medan 15 personer (15%) svarade 

vet ej. Nedan visas ett antal av respondenternas egna tankar om tvångsterapi. 
 

”Tvångsterapi. Noggrann utvärdering innan personen släpps fri igen” 

 

”Fängelse, ”tvångs” terapi för den dömde.” 

 

”sexbrottslingarna bör behandlas som psykiskt sjuka snarare än brottslingar” 

 
 

Som tabellen ovan visar, var det 56 personer (80%) av gruppen med Låg kunskap som ansåg 

att dömda borde vara skyldiga att genomgå terapi som en del av straffet medan endast 3 

personer (4,3%) var emot en sådan skyldighet. 11 personer (15,7%) svarade att de inte visste 

huruvida en sådan skyldighet borde vara del av straffet eller ej. Av dem som tillhörde gruppen 

Hög kunskap ansåg majoriteten (24 personer eller 80%) att dömda förövare borde vara 

skyldiga att gå i terapi, 2 personer (6,7%) var emot och 4 personer (13,3%) svarade vet ej. Det 

visade sig inte vara stora skillnader mellan de olika kunskapsgrupperna, de som har Låg 

kunskap visade sig dock vara mer osäkra på huruvida dömda gärningsmän borde vara 

skyldiga att genomgå intensiv terapi som en del av sitt straff. 

 

Straffets viktigaste syfte Ja Nej Vet ej Totalt

Att behandla den dömda individen 

och hjälpa denna att integreras in i 

samhället på nytt 28 0 5 33

Att skydda samhället från framtida 

brott 43 3 8 54
Att den skyldiga individen lider för 

det brott denne begått 8 2 2 12
 

 

Av dem som ansåg att straffets viktigaste syfte är att den dömde behandlas och får hjälp att 

integreras in i samhället på nytt, ansåg majoriteten (28 personer eller 85%) att dömda borde 

vara skyldiga att genomgå terapi och 5 personer (15%) visste inte om dömda förövare borde 

vara skickade att gå i terapi. För den del av urvalet som ansåg att straffets viktigaste syfte är 

att den skyldiga individen lider för brottet, visade det sig att 8 personer (66,6%) var för 
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tvångsterapi, 2 personer (16,7%) var emot och 2 personer (16,7%) visste inte om de var för 

eller emot. Av dem som tycker att straffets främsta syfte är att skydda samhället från brott, 

ansåg 43 personer (79,6%) att dömda förövare borde vara skyldiga att genomgå terapi medan 

endast 3 personer (5,6%) var emot införandet av tvångsterapi. 8 personer (14,8%) angav 

svarsalternativet vet ej som sitt svar. Oavsett vilket syfte urvalet ansåg vara viktigast att 

straffet för sexualbrott mot barn uppfyller, var majoriteten för införandet av tvångsterapi. 

 

Fråga 16 

 

 

När urvalet frågades huruvida de anser att individer som begår sexualbrott mot barn kan 

rehabiliteras, svarade 47  personer (47%) att de inte visste om dessa individer kunde 

rehabiliteras. 42 personer (42%) ansåg att individer som begått brott av detta slag kan 

rehabiliteras medan 11 personer (11%) svarade att de inte trodde att de kan rehabiliteras. 

 

”Försöka hjälpa gärningsmannen om det är möjligt så att det inte händer igen men om det är 

inte möjligt då skydda samhället med att till exempel låsa in dem bara.” 

 

”Framför allt hjälp kombinerat med straff. En person som begår sexualbrott mot barn kan 

rimligtvis inte vara helt frisk  - behöver psykisk hjälp för att rehabiliteras.” 

 

”Med fördömande mot förgripare, men förståelse för att själva attraktionen till barn (ej lika 

med genomförande!!) förmodligen ej går att bota (jämfört med homosexualitet).” 

 

”Rehabilitering: Inställningen till brottslingar. Mycket terapi under lång tid. Efter 

rehabiliteringen – uppföljning och stödsamtal under lång tid. Inga människor är ”onda” av sig 

själva, alltid en anledning – hitta och utgå ifrån att personen kan bli frisk.” 
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Av dem som räknas till gruppen Låg kunskap, svarade majoriteten (36 personer eller 51,4%) 

att de inte visste om personer, som begått sexualbrott mot barn, kan rehabiliteras, 24 personer 

(34,3%) ansåg att dessa individer kan rehabiliteras medan 10 personer (14,3%) ansåg att de 

som begått brott av detta slag inte kan rehabiliteras. Majoriteten (18 personer eller 60%) av 

gruppen Hög kunskap ansåg däremot att dömda förövare kan rehabiliteras, 11 personer 

(36,7%) visste inte om rehabilitering är möjlig för dessa individer medan endast 1 person 

(3,3%) anser att rehabilitering inte är möjlig. Resultaten visar att svarspersoner med Hög 

kunskap hade mer förtroende för dessa individers rehabiliteringspotential än de med Låg 

kunskap. 

 

Straffets viktigaste syfte Ja Nej Vet ej Totalt

Att behandla den dömda individen 

och hjälpa denna att integreras in i 

samhället på nytt 19 1 13 33

Att skydda samhället från framtida 

brott 20 6 28 54
Att den skyldiga individen lider för 

det brott denne begått 2 4 6 12  

 

Av dem som ansåg straffets viktigaste syfte vara att behandla individen och hjälpa denna att 

integreras in i samhället på nytt trodde majoriteten (19 personer eller 58%) att rehabilitering 

är möjlig, 13 (39%) svarade att de inte visste om rehabilitering var möjlig och endast 1 person 

(3%) ansåg att dessa individer inte kan rehabiliteras. Av dem som anser att straffets viktigaste 

syfte är att den skyldiga individen lider för det brott denne begått, ansåg endast 2 personer 

(17%) att dessa individer kan rehabiliteras, 4 personer (33%) ansåg att rehabilitering inte är 

möjlig för dessa förövare medan 6 personer (50%) svarade att de inte visste om dessa 

individer kan rehabiliteras eller ej. Av dem som tycker att straffets främsta syfte är att skydda 

samhället från brott, svarade majoriteten (28 personer eller 52%) att de inte visste om 

individer som begått sexualbrott mot barn kan rehabiliteras, 20 personer (37%) ansåg dock att 
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detta var möjligt medan 6 personer (11%) trodde inte att personer med sådant förflutet kan 

rehabiliteras. De som anser behandling av individen vara straffets främsta syfte var alltså mer 

benägna att tro att personer som begått sexualbrott mot barn har möjlighet att rehabiliteras än 

de som ansåg straffets främsta syfte vara att skydda samhället eller att individen lider för det 

begångna brottet. 

 

Fråga 18. 

Frågan som ställdes var: Hur anser du att samhället bör reagera mot individer som begår 

sexualbrott mot barn? Majoriteten av urvalet (75%) valde att svara på frågan och kommer ett 

antal svar att redovisas nedan. Svaren delades in i olika kategorier beroende på hur 

respondenten svarat på fråga 17 (Vilket syfte anser du är viktigast att straffet för sexualbrott 

mot barn uppfyller?).170  

 

Behandling anses som straffets viktigaste syfte: 

”Att de får tillgång till behandling som följs upp.” 
 

”Erbjuda hjälp, terapi, stöd så att individen inte återfaller.” 
 

”Vet ej. Borde vara mer vård inblandat. Gör man något sexualbrott  mot ett barn har man ju 

något seriöst fel i huvudet och behöver behandlas som psykiskt sjuk” 
 

”Försöka hjälpa gärningsmannen om det är möjligt så att det inte händer igen men om 

det är inte möjligt då skydda samhället med att till exempel låsa in dem bara.” 
 

”Framför allt hjälp kombinerat med straff. En person som begår sexualbrott mot barn 

kan rimligtvis inte vara helt frisk  - behöver psykisk hjälp för att rehabiliteras.” 
 

”Man kan inte döma ut någon för deras sexuella preferenser. Dock kan det inte vara 

acceptabelt att tillåta övergrepp mot barn. Det gäller för samhället att aktivt arbeta med 

förebyggande och anpassa riskpersoner till samhällsnormen och dess förhållanden. Terapi och 

förhållningssätt, utvalda strategier för att motverka sina impulser osv.” 

 

Skydda samhället anses som straffets viktigaste syfte: 

”Starkt och med en gång. Det är ett otroligt allvarligt brott som ska tas på största allvar.” 
 

”Hårt, inga okontrollerade permitioner, inte släppa ut dem fritt i samhället efter straff. Dessa 

sjuka personer går ej att lita på” 

 

”Långt fängelsestraff med terapi och eventuellt fotboja efter frigivning. Ska ej få jobba med 

barn” 
 

”Tvångsterapi. Noggrann utvärdering innan personen släpps fri igen” 
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För fullständig redovisning av respondenternas svar, var vänlig se bilaga2. 
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”Samhället måste försöka förebygga att brottet inte upprepas”’ 
 

”Försäkra sig om att det inte sker igen, rättspsykiatrisk vård med garanti att inte släppas ut 

förrän ”godkänd” av psykolog. Viktigt att skydda samhället från denna typ av brott” 
 

”Samhället skall se till att denne inte ska bli en återfallsbrottsling” 
 

”Agera hårt och inte hitta förmildrande omständigheter.” 
 

”De borde brännmärkas i pannan med ett pf (pedofili på flicka) och pp (pedofili på pojke)” 

 

Att den dömde lider för brottet anses som straffets viktigaste syfte: 

”De bör få långt fängelsestraff.” 
 

”Ett fruktansvärt brott som bör ge straff därefter” 
 

”Den skyldige bör få ett fängelsestraff omfattande 8-12 år där intensiv terapi påbörjas 2 första 

åren. Avslutas och fortsätter de 2 sista åren innan den dömde släpps.” 
 

”Tycker man ska reagera starkt och hårt, men har ändå gjort nåt mot en i stort sett försvarslös 

person.” 
 

”Låsa upp de i all oändlighet” 
 

”1. Hårdare straff.  2. Samhället bör ha större grepp över dessa personer.” 

 

6.5 Del 5. Officiell registrering och publicering av personuppgifter 

Enkätens femte del består av fem frågor varav två endast besvaras av en del av deltagarna, 

beroende på hur de svarade på fråga 19 och 21 (Anser du att ett officiellt register över alla de 

individer som döms för sexualbrott mot barn bör införas i Sverige? och Anser du att 

allmänheten bör ha tillgång till den information som finns i registret?). Resultaten kommer att 

redovisas var för sig här nedan. 

Fråga 19 

 

 

Det visade sig att majoriteten av urvalet (58 personer eller 58,6 %) ansåg att ett officiellt 

register över alla de individer som döms för sexualbrott mot barn bör införas i Sverige. 28 
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personer eller 28,3 % ansåg att Sverige inte borde införa ett sådant register medan 13 personer 

eller 13,1 % svarade att de inte visste om ett officiellt register borde införas. 1 person valde att 

inte svara på frågan och räknas därmed som bortfall. 

 

 

 

Som tabellen ovan visar, var det 43 personer (62,3 %) av dem med Låg kunskap som ansåg att 

Sverige borde införa ett officiellt register över dem som döms för sexualbrott mot barn, 15 

personer (21,7 %) var emot införandet av ett sådant register medan 11 personer (15,9 %) 

svarade att de inte visste om ett register borde införas. Av dem med Hög kunskap var det 15 

personer (50 %) som var för införandet av ett officiellt register, 28 personer (28,3 %) var emot 

registret och 13 personer (13,1 %) svarade vet ej. Det visade sig att personer med Hög 

kunskap var mer benägna att vara emot införandet av sexbrottsregister i Sverige än de som 

tillhörde gruppen Låg kunskap. 

 

Straffets viktigaste syfte Ja Nej Vet ej Totalt

Att behandla den dömda individen 

och hjälpa denna att integreras in i 

samhället på nytt 14 13 5 32

Att skydda samhället från framtida 

brott 34 12 8 54
Att den skyldiga individen lider för 

det brott denne begått 10 2 0 12  

 

Av dem som ansåg straffets viktigaste syfte vara att behandla individen och hjälpa denna att 

integreras in i samhället på nytt var det 14 personer (43,8 %) som var för införandet av ett 

officiellt register, 13 personer (40,6 %) var emot införandet av ett register och 5 personer 

(15,6 %) visste inte om de ville att sådant register skulle införas i Sverige. 34 personer (63 %), 

av dem som ansåg straffets viktigaste syfte vara att skydda samhället från framtida brott, var 

för införandet av ett officiellt register medan 12 personer (22,2 %) var emot införandet av ett 

register. Av den grupp, var det 8 personer (14,8 %) som inte visste om de var för eller emot 
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införandet av sådant register i Sverige. Av dem som ansåg att straffets viktigaste syfte är att 

den skyldiga individen lider för det brott denne begått, var det 10 personer (83 %) som ansåg 

att ett officiellt register över dem som döms för sexualbrott mot barn borde införas i Sverige 

medan 2 personer (17 %) var emot införandet av ett sådant register.  

 

Fråga 20 

 
 

Notera att endast de som svarade ja eller vet ej på fråga 19. (Anser du att ett officiellt register 

över alla de individer som döms för sexualbrott mot barn bör införas i Sverige?). Som tabellen 

ovan visar, var det 51 personer (71,8%) som ansåg att de personer som inte uppfyller 

skyldigheten att registrera sig hos polisen borde straffas med till exempel fängelse och böter 

medan 4 personer (5,6%) var emot att de skulle straffas. Av dem som svarade på frågan var 

det 16 personer (22,5%) som svarade att de inte visste om dessa individer borde straffas.  

 

 

Fråga 21 

 

 

Även här bör det noteras att endast en del av urvalet svarade på denna fråga beroende på hur 

de svarade på fråga 19. (Anser du att ett officiellt register över alla de individer som döms för 

sexualbrott mot barn bör införas i Sverige?). Resultaten visade att 11 personer (15,5%) ansåg 

att den information som finns i registret borde vara tillgänglig för alla medan 60 personer 

(84,5%) ansåg att informationen endast bör vara tillgänglig för officiella myndigheter. 
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På denna fråga visade resultaten en klar skillnad mellan kunskapsgrupperna, alla de som 

tillhörde gruppen Hög kunskap (17 personer) ansåg att informationen i registret endast borde 

vara för officiella myndigheter. Av dem som räknades till Låg kunskap tyckte 20,4 % (11 

personer) att informationen borde vara tillgänglig för alla medan 79,6 % (43 personer) ansåg 

att informationen inte skulle vara tillgänglig för allmänheten. 

 

Fråga 22 

 

 

Här bör noteras att endast de som svarade ja på fråga 21. (Anser du att allmänheten bör ha 

tillgång till den information som finns i registret?) svarade på denna fråga. Resultaten visade 

att 6 personer (54,5%) ansåg att den information som allmänheten ges tillgång till bör 

begränsas till namn, bild och information om vilket brott individen begått medan 2 personer 

(18,2%) ansåg att informationen inte borde begränsas. 3 personer (27,3%) svarade att de inte 

visste om informationen som allmänheten ges tillgång till borde begränsas. 
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Fråga 23 

 

 

Majoriteten av urvalet (59 personer eller 59,6%) ansåg att media inte har rätt att publicera 

personuppgifter om dömda förövare medan 21 personer (21,2%) var för publicering av 

personuppgifter i media. 19 personer (19,2%) visste inte om de ansåg att publicering av 

personuppgifter i media var acceptabelt. En person valde att inte svara på frågan och räknas 

här som bortfall. En av studiens deltagare uttryckte sig så här: 

 

 

”Det där med att hänga ut pedofiler etc. funkar inte. Terapi, terapi. Jag ser det mer som en 

sjukdom, svår att bota. Behandlas med sikte på att skydda samhället.” 

 

 

 

 

Av dem med Låg kunskap ansåg 17 personer (24,6%) att det var rätt av media att publicera 

personuppgifter av dömda gärningsmän medan 35 personer (50,7%) var emot sådan 

publicering. 17 av dem med låg kunskap (24,6%) visste inte om de ansåg det rätt att publicera 

personliga uppgifter i media. Av dem med Hög kunskap var en klar majoritet (24 personer 

eller 80%) emot publicering av personuppgifter, endast 4 personer (13,3%) ansåg att sådan 

publicering var acceptabel. 2 av dem med hög kunskap (6,7%) visste inte om de ansåg att 

publicering av personliga uppgifter var acceptabel. Studiens resultat visade att de 

svarspersoner som räknades till gruppen Hög kunskap var mer benägen att vara emot 

publicering av personuppgifter i media än de som räknades till gruppen Låg kunskap. 
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Straffets viktigaste syfte Ja Nej Vet ej Totalt

Att behandla den dömda individen 

och hjälpa denna att integreras in i 

samhället på nytt 2 28 3 33

Att skydda samhället från framtida 

brott 13 26 14 53
Att den skyldiga individen lider för 

det brott denne begått 5 5 2 12  

 

Av dem som ansåg att straffets viktigaste syfte att behandla den dömda individen och hjälpa 

denna att integreras in i samhället på nytt, var majoriteten (28 personer eller 85%)  emot 

publicering av personuppgifter i media, endast 2 personer (6%) var för en sådan publicering 

och 3 personer (9%) svarade att de inte visste. Även majoriteten (26 personer eller 49%) av 

dem som anser att straffets främsta syfte är att skydda samhället, var emot publicering, 13 

personer (25 %) var för publicering medan 14 personer (26%) svarade vet ej på frågan. Av 

dem som anser att straffets viktigaste syfte är att den skyldiga individen lider för det brott 

denne begått, var det 5 personer (42%) som var för publicering i media, 5 personer (42%) var 

emot och 2 personer (16%) visste inte om det är rätt av media att publicera personuppgifter.  

 

6.6 Sammanfattning av resultaten 

Totalt deltog 100 personer i undersökningen, 53 män och 47 kvinnor. 96% av urvalet ansåg 

att sexualbrott mot barn bör ses som ett samhällsproblem och vidare ansåg 99% av studiens 

deltagare att samhället har ett ansvar att försöka förhindra brott av detta slag.  

 

När det gällde svarspersonernas kunskap om ämnet, visade det sig att 95 personer (97,9%) 

ansåg att majoriteten av sexualbrott mot barn inte anmäldes till polisen. Dessutom ansåg 98 

personer (99% av urvalet) att majoriteten av de barn som utsätts för sexuella övergrepp 

känner sin gärningsman. Majoriteten av urvalet (76 personer eller 77,6%) ansåg att personer 

som begår sexualbrott mot barn kan kategoriseras som pedofiler. När det gällde dessa 

individers återfallsrisk, visade resultaten att 67 personer (68,4%) ansåg att personer som döms 

för sexualbrott mot barn har en högre återfallsrisk än de som döms för andra typer av brott. 

Däremot visade det sig vara liten skillnad mellan de svarspersoner som ansåg att personer 

som döms för sexualbrott mot barn har en hög återfallsrisk i jämförelse med dem som döms 

för andra typer av sexualbrott och dem som inte ansåg detta vara fallet. 49% av urvalet (48 

personer) ansåg att personer vars offer är barn har en större återfallsrisk medan 51% av 

urvalet (50 personer) inte höll med påståendet. 70% av urvalet (70 personer) räknades till 
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gruppen Låg kunskap medan 30% (30 personer) tillhör gruppen Hög kunskap. Studiens 

bakgrunds variabler; kön, ålder och fakultetstillhörighet visade sig ha liten påverkan på 

svarspersonernas kunskap nivå. 

 

När deltagarna frågades om vad de ansåg vara straffets viktigaste syfte, ansåg majoriteten att 

skydda samhället från framtida brott var straffets viktigaste syfte, att behandla individen var 

straffets näst viktigaste syfte och att straffets minst viktiga syfte var att individen lider för 

brottet. Vidare visade resultaten att deltagarnas svar varierade något beroende på deras 

kunskapsnivå. Av dem som tillhörde gruppen Låg kunskap, ansåg majoriteten att straffets 

viktigaste syfte är att skydda samhället medan majoriteten av dem med Hög kunskap ansåg att 

behandling av den dömde var det viktigaste. Det visade sig vidare att alla de som ansåg att 

straffets viktigaste syfte var att individen lider för det brott denne begått, tillhörde gruppen 

Låg kunskap. 

 

Urvalet frågades om de ansåg att Sverige borde införa hårdare straff för sexualbrott mot barn. 

Resultaten visade att en klar majoritet av urvalet (63 personer eller 63%) tyckte att Sverige 

borde införa hårdare straff för sexualbrott mot barn. Av dem som ansågs ha Låg kunskap 

tyckte en mycket klar och tydlig majoritet (50 personer eller 71,4%) att hårdare straff borde 

införas. Gruppen Hög kunskap var dock något mer splittrad, 13 personer (43,3%) var för 

införandet av hårdare straff, 13 personer (43,3%) visste inte om de ville införa hårdare straff 

och 4 personer (13,3%) var emot hårdare straff för sexualbrott mot barn. Av dem som ansåg 

straffets främsta syfte vara att behandla och hjälpa den dömda individen, tyckte majoriteten 

(17 personer eller 52%) att Sverige borde införa hårdare straff. Även för den del av urvalet 

som ansåg att skydda samhället från framtida brott är straffets viktigaste syfte, visade det sig 

att en klar majoritet (34 personer eller 63%) var för hårdare straff. Alla de som ansåg att 

straffets viktigaste syfte är att den dömda individen lider för det brott denne begått, var för 

införandet av hårdare straff i Sverige. 

 

Svarspersonerna bads ta ställning till huruvida de ansåg att individer som döms för sexualbrott 

mot barn borde vara skyldiga att genomgå intensiv terapi som en del av sitt straff. Resultaten 

visade att en 80 personer (80%) var för införandet av tvångsterapi för dessa personer. Vidare 

visade resultaten att respondenternas svar inte påverkades signifikant av deras kunskapsnivå 

eller vilket syfte de ansåg viktigast att straffet uppfyller. Däremot, när urvalet frågades 

huruvida de trodde att individer som begår sexualbrott mot barn kan rehabiliteras, svarade 
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majoriteten (47 personer 47%) att de inte visste om dessa individer kunde rehabiliteras. Det 

visade sig att 42 personer (42%) trodde att individer som begått brott av detta slag kan 

rehabiliteras medan 11 personer (11%) svarade att de inte trodde på dessa individers 

rehabilitering. Deltagarnas kunskapsnivå visade sig påverka deras svar på denna fråga, då 

majoriteten av dem som tillhörde gruppen Låg kunskap (36 personer 51,4%), svarade att de 

inte visste ifall dessa personer kan rehabiliteras. Majoriteten (18 personer eller 60%) av 

gruppen Hög kunskap ansåg däremot att dömda förövare kan rehabiliteras. Vilket syfte 

svarspersonen ansåg vara viktigast visade sig även vara en faktor, resultaten visade nämligen 

att av dem som ansåg straffets viktigaste syfte vara att behandla individen och hjälpa denna att 

integreras in i samhället på nytt trodde majoriteten (19 personer eller 58%) att rehabilitering 

är möjlig. Av dem som ansåg skyddandet av samhället vara viktigast svarade majoriteten (28 

personer eller 52%) däremot att de inte visste om individer som begått sexualbrott mot barn 

kan rehabiliteras. Av dem som ansåg att straffets viktigaste syfte är att den skyldiga individen 

lider för det brott denne begått, ansåg endast 2 personer (17%) att dessa individer kan 

rehabiliteras, 4 personer (33%) ansåg att rehabilitering inte är möjlig för dessa förövare 

medan 6 personer (50%) svarade att de inte visste om dessa individer kan rehabiliteras. 

Studiens sista del handlar om huruvida Sverige borde införa ett officiellt register över alla de 

individer som döms för sexualbrott mot barn samt huruvida deras personuppgifter får vara 

tillgängliga för allmänheten. Det visade sig att majoriteten av urvalet (58 personer eller 

58,6%) ansåg att ett sådant register borde införas i Sverige. Vidare, ansåg 43 personer 

(62,3%) av dem med Låg kunskap att Sverige borde införa ett officiellt register över dem som 

döms för sexualbrott mot barn medan 50 % (15 personer) av dem med Hög kunskap var för 

införandet av ett officiellt register. Vilket syfte urvalet ansåg vara viktigast att straffet 

uppfyller visade sig inte vara en avgörande faktor på denna fråga, detta då majoriteten av 

deltagarna (oavsett vilket syfte de prioriterade) ansåg att ett officiellt register borde införas i 

Sverige. De som svarade att de antingen var för eller inte visste om ett officiellt register borde 

införas, frågades vidare huruvida de ansåg att de personer som inte uppfyller skyldigheten att 

registrera sig hos polisen borde straffas med till exempel fängelse eller böter. Av dem som 

svarade på denna fråga, ansåg majoriteten (51 personer 71,8%) att de som inte uppfyllde 

skyldigheten om registrering borde straffas. Dessa personer frågades även om den information 

som finns i registret borde vara tillgänglig för allmänheten. Av dem som svarade på denna 

fråga ansåg 60 personer (84,5%) att informationen endast borde vara tillgänglig för officiella 

myndigheter. Av de 11 personer (15,5%) som ansåg att den information som finns i registret 

borde vara tillgänglig för alla, ansåg 6 personer (54,5%) att den information som allmänheten 
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ges tillgång till borde begränsas till namn, bild och information om vilket brott individen 

begått. Urvalet frågades avslutningsvis huruvida de ansåg det rätt att personliga uppgifter om 

förövare publiceras i media. Majoriteten av urvalet (59 personer eller 59,6%) ansåg att media 

inte har rätt att publicera personuppgifter, dock var 21 personer (21,2%) för publicering. 19 

personer (19,2%) svarade att de inte visste om de ansåg att publicering av personuppgifter i 

media var acceptabelt. Av dem med Låg kunskap var 35 personer (50,7%) emot sådan 

publicering medan 17 personer (24,6%) ansåg att det var rätt att av media att publicera 

personuppgifter om dömda gärningsmän. Däremot var det en klar majoritet (24 personer eller 

80%) av dem med Hög kunskap som var emot publicering av personuppgifter, endast 4 

personer (13,3%) visade sig tycka att sådan publicering var acceptabel. Resultaten visade 

vidare att majoriteten av dem som ansåg att straffets viktigaste syfte är att behandla den 

dömda individen och dem som ansåg att straffets främsta syfte är att skydda samhället visade 

sig vara emot publicering av personuppgifter (28 personer (85%) och 26 personer (49%) 

respektive). Av dem som ansåg att straffets viktigaste syfte är att den skyldiga individen lider 

för det brott denne begått, var det 5 personer (42%) som var för publicering i media, 5 

personer (42%) var emot och 2 personer (16%) visste inte om det är rätt av media att 

publicera personuppgifter. 

 

7. Analys 
 

I detta kapitel kommer resultaten, som redovisades i det förgående kapitlet, att diskuteras och 

analyseras med hänvisningar till de teorier och frågeställningar som tidigare lyfts fram i 

arbetet. Som tidigare framkom i arbete består studien av fem huvudsakliga frågeställningar 

och presenteras dessa här nedan.  

 

Dessa är: 

 Hur riktig är allmänhetens bild av sexualbrott mot barn och de personer som begår 

dessa brott jämfört med existerande forskning? 

 Påverkar allmänhetens kunskap om sexualbrott mot barn hur de anser att samhället 

bör reagera mot personer som begår sexualbrott mot barn? 

 Påverkar allmänhetens kunskap om sexualbrott mot barn ifall de anser att Sverige borde 

införa ett officiellt register över alla de individer som döms för sexualbrott mot barn? 
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 Påverkar allmänhetens kunskap om sexualbrott mot barn deras inställning till att 

personuppgifter om dömda gärningsmän, som begått sexualbrott mot barn, görs tillgängliga 

för allmänheten? 

 Anses förebyggandet av framtida brott som ett legitimt motiv för ytterligare straff- och 

behandlingsalternativ för personer som döms för sexualbrott mot barn? 

 

7.1 Urvalets kunskap jämfört med existerande forskning 

Här nedan kommer urvalets svar på studiens kunskapsfrågor att diskuteras utifrån den 

forskning som presenterats tidigare i arbetet. 

 

 Som tidigare framkom har det visat sig vara mycket svårt att beräkna den faktiska 

förekomsten av sexualbrott mot barn, speciellt då statistiken endast redovisar de fall som 

rapporteras till polisen eller andra myndigheter.171 Forskning visar att många som utsatts för 

sexuella övergrepp upplever känslor av rädsla och skam vilket minskar deras benägenhet att 

berätta om händelsen172, detta är särskilt vanligt när offret är barn.173  Det största problemet 

med att estimera den faktiska förekomsten av sexualbrott mot barn är att många fall aldrig 

anmäls till vare sig polisen eller andra myndigheter.174 Resultaten visade att majoriteten av 

urvalet 95 personer (97,9%) insett detta medan 2 personer (2,1%) trodde att majoriteten av 

sexualbrott mot barn anmäldes. 

 

När det gällde myten om ”stranger danger”, det vill säga myten om att de flesta som begår 

sexualbrott mot barn inte har någon relation alls till barnet175, visade det sig att urvalet inte 

låtit sig luras. 98 personer (99%) svarade att majoriteten av de barn som utsätts för sexuella 

övergrepp känner gärningsmannen. Endast en person trodde att barn skulle vara i större fara 

att utsättas för sexualbrott av någon helt främmande än någon de känner. Detta är intressant 

då tidigare forskning visat att allmänheten har en tendens att falla för myten om ”stranger 

danger”. 176 

 

Vidare visade det sig, att majoriteten av urvalet (76 personer eller 77,6%) ansåg att personer 

som begår sexualbrott mot barn kan kategoriseras som pedofiler. Jovisst, en del av dem som 
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utsätter barn för sexuella övergrepp kan räknas som pedofiler men det behöver inte vara så. 

Som tidigare nämndes är det mycket möjligt att ha begått sexualbrott mot ett barn utan att 

uppfylla de krav som ställs för att en person ska få diagnosen pedofil. Det är till och med även 

möjligt att vara pedofil och aldrig begå sexualbrott.177 Begreppet pedofili är en klinisk term 

över en sexuell avvikelse som innebär att en vuxen person känner sig sexuellt dragen till barn 

i förpuberteten eller yngre.178 Termen används dock flitigt i både media och vardagligt 

språkbruk som en synonym över personer som begått sexualbrott mot barn, vilket är 

vilseledande och skulle möjligtvis förklara varför en så pass stor del av urvalet inte ifrågasatte 

påståendet: personer som begår sexualbrott mot barn kan kategoriseras som pedofiler. Det 

fanns dock svarspersoner (22 personer eller 22,4%) som insåg att en person kan begå 

sexualbrott mot barn utan att kunna klassificeras som pedofil.  

 

När det urvalet bads uppskatta dessa förövares återfallsrisk visade det sig att en klar majoritet 

av urvalet (67 personer eller 68,4 %) ansåg att personer som döms för sexualbrott mot barn 

har en högre återfallsrisk än de som döms för andra typer av brott. Detta är dock inte fallet, 

det visar sig nämligen att personer som begått sexualbrott har en något lägre återfallsrisk än 

personer som begått andra typer av brott.179 Tidigare i arbetet presenterades siffror från 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som till exempel visar att av de 869 personer som lagfördes 

året 2003 för sexualbrott återfall 2 % inom samma brottskategori inom 1 år och 6 % inom 3 år 

medan 7 % av dem som år 2003 lagförts för misshandel (inklusive grov misshandel) återfall 

inom 1 år och 17 % inom en treårsperiod.180
 31 personer (31,6 %) ansåg (och med all rätt) att 

de personer som begår sexualbrott mot barn inte har en högre återfallsrisk än de som döms för 

andra typer av brott. Som poängterades tidigare i arbetet, kan det finnas vissa skillnader i 

återfallsrisk mellan olika typer av sexualförbrytare.181 Majoriteten av forskning inom området 

visar nämligen att våldtäktsmän har en högre återfallsrisk än de som begår sexualbrott mot 

barn.182 En svag majoritet av urvalet (50 personer eller 51%) visade sig inte tro att de som 

förgrep sig på barn skulle återfalla i större utsträckning än andra sexualförbrytare. Däremot 

ansåg 49% av urvalet (48 personer) att de som begick sexualbrott mot barn hade en högre 

återfallsrisk än de som begick andra typer av sexualbrott vilket är i enlighet med Prentky, Lee, 
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Knight och Cerce studie från 1997 som visade att de som förgrep sig på barn hade en högre 

återfallsrisk än våldtäktsmän.183
 Denna studie representerar dock inte majoriteten av forskning 

inom ämnet,184 vilket innebär att dessa 48 personer överskattade återfallsrisken för personer 

som begått sexualbrott mot barn.  

 

Resultaten visade vidare att en klar och tydlig majoritet av urvalet (70 personer eller 70%) 

räknades till gruppen Låg kunskap medan 30% (30 personer) tillhör gruppen Hög kunskap.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att den största delen av urvalet insåg att majoriteten av 

sexualbrott inte anmäls till polisen och att barn har en större risk att utsättas för sexuella 

övergrepp av någon de känner än av en främmande. Majoriteten av urvalet visade sig dock 

inte inse att en person som begår sexualbrott mot barn inte nödvändigtvis kan kategoriseras 

som pedofil samt att en stor andel av urvalet överskattar dessa individers återfallsrisk.  

 

Hypotesen om att allmänhetens uppfattning av personer som begår sexualbrott mot barn inte 

överensstämmer med empirisk forskning fick alltså endast delvis stöd i studien. 

 

7.2 Kunskap och attityder om ytterligare straff och behandling 

Trots att majoriteten av forskning inom området indikerar att strängare straff och ökade 

behandlingsalternativ inte är särskilt effektiva när det gäller att förebygga brott185, visade 

resultaten att en klar majoritet av urvalet (63 personer eller 63%) var för införandet av hårdare 

straff i Sverige. Enligt Garland skulle detta kunna innebära att svarspersonerna förlorat 

förtroendet för välfärdsstatens förmåga att handskas med sexualbrott mot barn. 186
 En sådan 

förlust av förtroende är enligt Garland ett tecken på vad han kallar social kulturell känslighet, 

något som skulle kunna förenklas till att allmänheten känner en ökad osäkerhet, oro eller 

rädsla för brott.187 Att allmänhetens känslighet när det gäller sexualbrott mot barn skulle 

kunna påverkas av deras kunskap om de som faktiskt begår brott av detta slag verkar ganska 

rimligt. Om allmänheten till exempel överskattar dessa personers återfallsrisk eller 

underskattar deras rehabiliteringspotential är det väl inte särskilt konstigt att de känner en viss 

oro. Om man utgår från att detta är fallet, borde personer med Låg kunskap om sexualbrott 
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mot barn och personer som begår sådana brott, visa sig vara mer positiva till införandet av 

hårdare straff. Studiens resultat tyder även på detta, en klar och tydlig majoritet (50 personer 

eller 71,4%) av dem som har Låg kunskap tyckte att hårdare straff borde införas i Sverige 

medan endast 13 personer (43,3%) av dem som räknades till gruppen med Hög kunskap var 

för strängare straff.  

 

När urvalet frågades om de ansåg att personer som dömts för sexualbrott mot barn borde vara 

skyldiga att genomgå intensiv terapi som en del av straffet, visade det sig att 80 % av både 

dem med Låg kunskap och dem med Hög kunskap ansåg att dömda borde vara skyldiga att 

genomgå terapi som en del av straffet. Vidare, när urvalet frågades om de trodde att personer 

som begått sexualbrott mot barn kan rehabiliteras, visade resultaten däremot på betydelsefulla 

skillnader mellan grupperna. Av dem som räknas till gruppen Låg kunskap, svarade 

majoriteten (36 personer eller 51,4%) att de inte visste om personer som begått sexualbrott 

mot barn kan rehabiliteras medan majoriteten (18 personer eller 60%) av gruppen Hög 

kunskap trodde på en möjlig rehabilitering. Att personer med Låg kunskap visade sig vara mer 

skeptiska till dessa förbrytares rehabiliteringspotential jämfört med dem med Hög kunskap, 

skulle eventuellt kunna härstamma från den allmänt utbredda myten om ”den hopplösa 

sexualförbrytaren”, det vill säga myten om att behandling av kriminella inte fungerar.188  

 

Man skulle nog kunna säga att vilken teoretisk inriktning ett samhälle väljer att följa i sin 

kriminalpolitik påverkas i hög grad av vilket syfte man anser att straffet bör uppfylla.189 När 

urvalet tillfrågades vilket syfte de ansåg vara viktigast att ett straff för sexualbrott mot barn 

uppfyller, svarade majoriteten (54 personer eller 55%) att straffets främsta syfte borde vara att 

skydda samhället från framtida brott. Vidare ansåg 33 personer (33%) att straffets viktigaste 

syfte borde vara att behandla den dömda individen och hjälpa denna att integreras in i 

samhället på nytt och 12 personer (12%) svarade att det var viktigast att den skyldiga 

individen lider för det brott denne begått. Även här visade det sig vara intressanta skillnader 

mellan de olika kunskapsgrupperna. Av dem som tillhörde gruppen Låg kunskap, visade sig 

majoriteten (40 personer eller 58%) anse att straffets främsta syfte borde vara att skydda 

samhället från framtida brott. Det visade sig vidare att alla (12 personer eller 17%) som ansåg 

att straffets viktigaste syfte är att individen lider för det brott denne begått, tillhörde gruppen 

Låg kunskap. Av dem som räknades till gruppen Hög kunskap ansåg majoriteten (16 personer 
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eller 53%) däremot att straffets främsta syfte borde vara att behandla den dömde och hjälpa 

denna att integreras in i samhället på nytt.  

 

Att majoriteten av personer med Hög kunskap ansåg behandling av individen straffets 

viktigaste syfte, indikerar att denna grupp är mer påverkad av individualpreventionsteorin om 

behandling än de med Låg kunskap. Som tidigare framkom är syftet med individualprevention 

att förändra brottslingens beteende och situation och på så sätt förebygga att individen begår 

ytterligare brott.190
 Att majoriteten med Låg kunskap ansåg att personer som döms för 

sexualbrott mot barn ska vara skyldiga att genomgå intensiv terapi som en del av sitt straff 

kan förklaras utifrån detta perspektiv. Om man utgår ifrån att brottslingars möjligheter att 

fatta rationella beslut är begränsade på grund av individuella förhållanden eller faktorer i det 

omgivande samhället, är behandling ett rimligt sätt att reagera på brott.191 Det är troligt att 

personer med Hög kunskap insett att sexualförbrytare kan lida av psykiska problem eller ett 

drog och/eller alkoholmissbruk vilket kan vara anledningen till att de begår brott. Tanken 

bakom teorin är att om man undanröjer orsakerna till att en person begår brott (till exempel 

missbruk, psykiska problem eller problem i personliga förhållanden) kommer individen inte 

att återfalla i brott.  

 

”Rehabilitering: Inställningen till brottslingar. Mycket terapi under lång tid. Efter 

rehabiliteringen – uppföljning och stödsamtal under lång tid. Inga människor är ”onda” av sig 

själva, alltid en anledning – hitta och utgå ifrån att personen kan bli frisk.” 

 

Därmed kan detta perspektiv även förklara varför de med Hög kunskap har mer förtroende för 

behandlingens effekter än de som tillhör gruppen Låg kunskap. Att majoriteten av dem med 

Hög kunskap ansåg att Sverige borde införa hårdare straff skulle vidare kunna innebära att 

respondenterna anser personer som begår sexualbrott mot barn vara i behov av behandling 

inom kriminalvården under längre perioder än vad nuvarande straff kräver.  

 

”Försöka hjälpa gärningsmannen om det är möjligt så att det inte händer igen men om det är 

inte möjligt då skydda samhället med att till exempel låsa in dem bara.” 

 

Majoriteten av dem med Låg kunskap ansåg däremot att straffets främsta syfte är att skydda 

samhället från framtida brott, vilket indikerar att deras svar påverkats av de relativa 
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straffteorierna. Dessa teorier kännetecknas nämligen av att de anser straffrättens främsta syfte 

vara att förebygga brottslighet.192
 Som tidigare påpekats är personer med Låg kunskap mer 

benägna att överskatta sexualförövares återfallsrisk samt att de tenderar att underskatta deras 

rehabiliteringspotential, det är därför troligt att de är mer benägna att känna en viss rädsla för 

brott än de med Hög kunskap.  

 

”Hårt, inga okontrollerade permitioner, inte släppa ut dem fritt i samhället efter straff. Dessa 

sjuka personer går ej att lita på” 

 

Det är således inte konstigt att de skulle vilja införa hårdare straff då detta innebär att 

sexualförövaren skulle frihetsberövas under längre perioder än vad aktuell lagstiftning kräver. 

Genom ett frihetsberövande förhindras förövaren att begå ytterligare brott, individen 

oskadliggörs vilket innebär att samhället ”skyddas” från brottslingen under en viss tid.193 

Enligt Garland skulle detta resonemang kunna uttryckas på följande sätt:  

 

”[…]The only practical and rational response to such types is to have them ´taken out 

of circulation´ for the protection of the public […].”194 

 

Att majoriteten av dem med Låg kunskap tyckte att individer som begår sexualbrott mot barn 

borde vara skyldiga att genomgå intensiv terapi som del av sitt straff trots att majoriteten var 

osäker huruvida dessa individer kan rehabiliteras, är egentligen inte särskilt underligt.  

 

”Försäkra sig om att det inte sker igen, rättspsykiatrisk vård med garanti att inte släppas ut 

förrän ”godkänd” av psykolog. Viktigt att skydda samhället från denna typ av brott” 

 

Om straffets främsta syfte är att skydda allmänheten från framtida brott, kan det väl inte skada 

att dömda gärningsmän går i terapi. Det skulle ju eventuellt kunna visa sig fungera. 

 

Intressant är att alla de personer som ansåg att straffets viktigaste syfte är att individen lider 

för det brott denne begått, tillhörde gruppen Låg kunskap. Att vilja att den dömde lider för 

brottet är i enlighet med vedergällningsteorin, den mest renodlade och eventuellt den mest 
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primitiva av de absoluta straffteorierna.195 Som tidigare framkom, kännetecknas 

vedergällningsteorin av att den ser straffet som en rättvis vedergällning för brottet.196
 Straffet 

uppfattas som rättvist så länge det står i proportion till det begångna brottet.197   

 

”Ett fruktansvärt brott som bör ge straff därefter” 

”Tycker man ska reagera starkt och hårt, men har ändå gjort nåt mot en i stort sett försvarslös 

person.” 

 

Att alla de som svarade att straffets främsta syfte är att den skyldiga individen lider för brottet, 

tillhör gruppen med Låg kunskap är egentligen inte särskilt förvånande. Som tidigare 

diskuterats är det troligt att personer som har Låg kunskap har en något annan bild av 

sexualförbrytare än de med Hög kunskap. Personer med Hög kunskap är mer benägna att se 

en individ som begår brott på grund av till exempel psykisk ohälsa eller missbruk, en person 

som med rätt hjälp kan rehabiliteras. De som har Låg kunskap är däremot mer benägna att se 

förövaren som farlig och eventuellt även ond eller omoralisk, då denna grupp har en tendens 

att överskatta återfallsrisken samt underskatta sexualförbrytarens rehabiliteringspotential.  

 

”[…] offenders are treated as a different species of threatening, violent individuals for 

whom we can have no sympathy and for whom there is no effective help. […]”198 

 

Ser man förövaren som ond, farlig och annorlunda är det mindre troligt att man känner 

sympati med en sådan person vilket även innebär att det är mer sannolikt att man är redo att ta 

till mer repressiva åtgärder när det gäller bestraffning av dessa individer.  

 

Studiens resultat visar att urvalets kunskap påverkar hur de anser att samhället bör reagera 

mot personer som döms för sexualbrott mot barn. Det visade sig att den del av urvalet som har 

Låg kunskap var mer benägen att vara positivt inställd till införandet av hårdare straff än de 

som har Hög kunskap. Majoriteten av dem som hade Hög kunskap ansåg att personer som 

begår sexualbrott mot barn kan rehabiliteras medan majoriteten av dem med Låg kunskap var 

osäkra på om detta var möjligt. Vidare visade resultaten att av dem som räknades till gruppen 

Hög kunskap ansåg majoriteten att straffets främsta syfte borde vara att behandla den dömde 
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och hjälpa denna att integreras in i samhället på nytt. Av dem som tillhörde gruppen Låg 

kunskap, visade sig majoriteten däremot anse att straffets främsta syfte borde vara att skydda 

samhället från framtida brott. Det visade sig även att alla som ansåg att straffets viktigaste 

syfte är att individen lider för det brott denne begått, tillhörde gruppen Låg kunskap.  

 

7.3 Officiell registrering och publicering av personuppgifter 

Som tidigare framkom i arbetet, attribueras sexualbrottsregistrens tillkomst ofta till samhällets 

upprördhet över ett fåtal uppmärksammade brutala sexualbrott mot barn. Allmänheten kräver 

då att något görs. Politiker och brottsbekämpande myndigheter hamnar då under enorm press 

att vidta åtgärder för att motarbeta allmänhetens ilska och rädsla.199 Införande av 

sexualbrottsregister skulle enligt Garlands teoretiska resonemang kunna ses som ett bra 

exempel på symboliskt förnekande från statens sida. Officiell registrering av dömda 

gärningsmän är nämligen ett mycket bra exempel på statliga åtgärder som utformats och 

införts utan något empiriskt stöd som visar på dess effektivitet.200 Man skulle därför kunna 

säga att sexualbrottsregistren innebär åtgärder (ökad bevakning) som egentligen används för 

att dölja statens oförmåga att kontrollera brottsligheten och skydda allmänheten. Officiell 

registrering av personer som begått sexualbrott mot barn, ger allmänheten intrycket att något 

görs här, nu, snabbt och med full kraft.201 Studiens resultat visade att majoriteten av urvalet 

(58 personer eller 58,6 %) var för införandet av ett officiellt register över alla de individer 

som döms för sexualbrott mot barn i Sverige. Däremot visade det sig att 28,3 % (28 personer) 

var emot införandet och 13,1 % (13 personer) svarade att de inte visste om ett officiellt 

register borde införas. 

 

Som nämndes tidigare, bygger lagstiftningar om sexualbrottsregister på starka känslor av 

rädsla, ilska och avsky, inte empirisk forskning.202 Många forskare vill mena att dessa 

lagstiftningar till stor del bygger på myter om personer som begår sexualbrott samt att 

registren inte visat sig ha den preventiva effekt som lagstiftarna hoppats på.203 Det är därför 

mycket intressant att se om kunskap påverkat urvalets inställning till införandet av ett tänkbart 

sexualbrottsregister i Sverige.  
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Det visade sig dock inte vara stora skillnader mellan de olika kunskapsgrupperna, av dem som 

tillhörde gruppen Låg kunskap var 62,3 % (43 personer) för införandet av ett officiellt register 

medan 50 % (15 personer) av dem som tillhörde gruppen Hög kunskap tyckte att ett register 

borde införas. Det visade sig emellertid att det var något fler av dem som tillhörde Hög 

kunskap som var emot införandet av ett sexualbrottsregister i Sverige. Av dem med Hög 

kunskap var det 28,3 % (28 personer) som var emot registret jämfört med 21,7 % (15 

personer) av dem med Låg kunskap. Resultaten visar alltså att trots att en majoritet av urvalet 

visade sig vara för införandet av ett sexualbrottsregister i Sverige var de som har Hög kunskap 

mer skeptiska till ett införande. Kunskap visade sig alltså inte vara en avgörande faktor trots 

att det visat en viss influens av resultaten.  

 

Att majoriteten av urvalet visade sig så pass positiv till införandet av ett sexualbrottsregister i 

Sverige får en att tänka efter. Hur mycket inflytande har allmänopinionen på Sveriges 

kriminalpolitik? Är det möjligt att ett uppmärksammat brutalt sexualbrott skulle kunna göra 

införandet av ett sexbrottsregister till en politisk fråga? I sådana fall är det mycket möjligt att  

Sverige i framtiden kommer att följa i andra västländers spår och registrera information om 

personer som begått sexualbrott mot barn. 

 

Många forskare vill mena att publicering av personuppgifter (oavsett om publiceringen görs 

av officiella myndigheter eller media) är att gå steget längre än att enbart registrera dömda 

förövares personuppgifter.204 Detta verkar studiens urval hålla med om, en mycket klar och 

tydlig majoritet (60 personer 84,5%) ansåg att informationen i registret endast borde vara 

tillgänglig för officiella myndigheter. Endast 11 personer (15,5%) ansåg att informationen 

borde vara tillgänglig för alla.  

 

Att tillåta publicering av dömda förövares personuppgifter genom lagstiftning kan även ses 

som en form av symboliskt förnekande från statens sida. En sådan lagstiftning innebär att 

personer som begått sexualbrott mot barn utpekas offentligt som förövare vilket ofta innebär 

att personen förlorar jobb, bostad, vänner och ibland även kontakten med sin familj. Personen 

förlorar alltså allt det stöd som anses kunna hjälpa en frigiven förövare att integreras in i 

samhället på nytt.205 Att utpekas offentligt som förövare innebär alltså att personen riskerar att 

sanktioneras socialt utöver det straff som rättssystemet kräver. Man skulle därför eventuellt 
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kunna säga att en sådan lagstiftning förutsätter en syn på sexualförövaren som någon 

främmande varelse, ett monster som bör fruktas och föraktas som varken förtjänar vår 

sympati eller förståelse.206 Detta är en mycket vilseledande syn på personer som begår 

sexualbrott, den ger allmänheten intrycket att människor som betraktas som ”vanliga” inte kan 

begå brott av detta slag. Eftersom att denna vilseledande syn på sexualförbrytare är byggd på 

myter anses det kanske uppenbart att kunskap skulle kunna påverka allmänhetens inställning 

till publicering av personuppgifter. Resultaten visade att det var en viss skillnad mellan de 

olika kunskapsgrupperna. Alla de som tillhörde gruppen Hög kunskap (17 personer) ansåg att 

informationen i registret endast borde vara tillgänglig för officiella myndigheter. Av dem som 

räknades till Låg kunskap tyckte 20,4 % (11 personer) att informationen borde vara tillgänglig 

för alla medan 79,6 % (43 personer) ansåg att informationen inte skulle vara tillgänglig för 

allmänheten. 

 

Att presentera personer som begår sexualbrott mot barn som farliga, våldsamma och 

omoraliska är något som tyvärr är relativt vanligt när det gäller medias rapportering av 

sexualbrott.207 Det råder därför knappast någon tvekan om, att ifall personlig information om 

dömda gärningsmän publiceras i media har detta en betydlig effekt på dessa individers liv. 

Publicering av personuppgifter medför att personen utpekas offentligt som förövare vilket  

kan leda till att personen förlorar allt det stöd som anses kunna hjälpa en frigiven förövare att 

integreras in i samhället på nytt.208 Resultaten visade att majoriteten av urvalet (59 personer 

eller 59,6%) ansåg att media inte har rätt att publicera personuppgifter om dömda förövare 

medan 21 personer (21,2%) var för publicering av personuppgifter i media. 19 personer 

(19,2%) visste inte om de ansåg att publicering av personuppgifter i media var acceptabelt. 

Vidare visade studiens resultat på skillnader mellan de olika kunskapsgrupperna. Av dem som 

räknades till gruppen Låg kunskap ansåg 17 personer (24,6%) att det var rätt att av media att 

publicera personuppgifter om dömda gärningsmän medan 35 personer (50,7%) var emot 

sådan publicering. 17 av dem med låg kunskap (24,6%) visste inte om de ansåg det rätt att 

publicera personliga uppgifter i media. Svarspersonerna med Låg kunskap var alltså något 

splittrade när det gällde deras attityder till medias publicering av personlig information. Av 

dem som tillhörde gruppen Hög kunskap var en klar majoritet (24 personer eller 80%) emot 

publicering av personuppgifter, endast 4 personer (13,3%) ansåg att sådan publicering var 
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acceptabel. 2 av dem med hög kunskap (6,7%) visste inte om de ansåg att publicering av 

personliga uppgifter var acceptabel.  

 

Utifrån studiens resultat kan man konstatera att urvalets kunskap om sexualbrott mot barn och 

de individer som begår dessa brott, påverkade både deras attityder om införandet av ett 

officiellt register i Sverige samt deras inställning till att personuppgifter om dömda 

gärningsmän görs tillgängliga för allmänheten. 

 

7.4 Prevention av framtida brott ett legitimt motiv för ytterligare straff?  

I denna del kommer studiens resultat att diskuteras utifrån de relativa straffteorierna för att 

undersöka om hypotesen som presenterades tidigare i arbetet får stöd i studien. Hypotesen 

lyder således:  

 

Prevention av framtida brott anses vara ett legitimt motiv för ytterligare straff- och 

behandlingsalternativ för personer som döms för sexualbrott mot barn. 

 

Hypotesen innebär alltså antagandet att studiens urval ser det att skydda samhället från 

framtida brott som ett legitimt motiv för införandet av ytterligare straff- och 

behandlingsalternativ för personer som döms för sexualbrott mot barn. 

 

Få brott väcker lika starka känslor som sexualbrott mot barn. Då barn är några av de mest 

sårbara i vårt samhälle, anses sexualbrott mot dem som särskilt bedrövliga. Detta är 

antagligen de flesta överens om. Det är därför föga förvånande att 96 % av urvalet ansåg att 

sexualbrott mot barn borde ses som ett samhällsproblem. Vidare ansåg 99 % av studiens 

deltagare att samhället har ett ansvar att försöka förebygga sexualbrott mot barn.  

 

”Samhället måste försöka förebygga att brottet inte upprepas” 

 

Dessa resultat visar att urvalet ser sexuella övergrepp mot barn som ett mycket allvarligt 

problem vilket eventuellt skulle kunna förklara varför en så pass stor del av urvalet (54 

personer eller 55%) ansåg det främsta syftet med straffet för sexualbrott mot barn att skydda 

samhället från framtida brott.209 Detta skulle man kunna tolka som att denna del av urvalet är 
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Var vänlig notera att denna diskussion endast inkluderar de svarspersoner som svarade att straffets främsta 
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något inspirerad av de relativa straffteorierna då dessa teorier kännetecknas av att de anser 

straffrättens främsta syfte att förebygga brottslighet. 210 

 

Ifall de som anser att straffets främsta syfte är att skydda samhället från framtida brott stödjer 

införandet av ytterligare straff- och behandlingsalternativ, anser de antagligen att det finns en 

möjlighet att dessa åtgärder skulle kunna förebygga framtida brott. Studiens resultat visade att 

en klar majoritet av denna grupp (34 personer eller 63%) var för införandet av hårdare straff i 

Sverige. Hårdare straff skulle, enligt de relativa straffteorierna, kunna ha en avskräckande 

effekt både för den dömda individen samt allmänheten i sin helhet. Individen och allmänheten 

skulle förhoppningsvis avhålla sig från denna typ av brott av rädsla för sanktionen. Införandet 

av hårdare straff skulle då kunna visa sig ha både allmän- och individualpreventiv effekt. 211
  

 

När svarspersonerna tillfrågades hur de ansåg att samhället borde reagera mot sexualbrott mot 

barn, svarade många att dessa förövare borde få längre fängelsestraff. Längre fängelsestraff 

skulle innebära ett fysiskt förhindrande att begå ytterligare brott. På så sätt oskadliggörs 

individen och har inte längre möjlighet att begå ytterligare brott.212 Med tanke på 

respondenternas svar, verkade många av dem se inkapacitering som ett bra sätt att hantera 

personer som begått sexualbrott mot barn. Här kommer några exempel på deltagarnas svar: 

 

”Hårt, inga okontrollerade permitioner, inte släppa ut dem fritt i samhället efter straff. Dessa 

sjuka personer går ej att lita på”  

 ”Kemisk kastrering samt inspärrning på livstid” 

”Livstids fängelse” 

”Lås bort dem” 

 

Vidare ansåg en mycket klar majoritet (43 personer eller 79,6%) att dömda förövare borde 

vara skyldiga att genomgå terapi som en del av sitt straff. Som tidigare nämnts, är syftet med 

behandling eller vård, enligt de relativa straffteorierna, att förändra den dömde individens 

beteende eller situation så att orsakerna till brottslighet undanröjs.213  

 

”Tvångsterapi. Noggrann utvärdering innan personen släpps fri igen” 
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”Försäkra sig om att det inte sker igen, rättspsykiatrisk vård med garanti att inte släppas ut 

förrän ”godkänd” av psykolog. Viktigt att skydda samhället från denna typ av brott” 

”Jag anser att de ska dömas till vård men med en speciell prövning för att de skall släppas.” 

”Straffa dem + försöka anpassa dem i samhället igen – förhindra begå brott igen.” 

”Hjälp och ett straff! Fängelse under längre tid – tror inte bara på rättspsykiatrisk vård – i så 

fall kompletterat med ett riktigt straff.” 

”Längre fängelsestraff med intensiv terapi både under och efter inspärrningstiden. Personen 

skall inte släppas fri utan att ha genomgått en psykologisk utvärdering. Hård kontroll efter att 

personen släpps.”  

 

Att en så pass stor del av svarspersonerna ansåg det viktigt att dömda sexualförbrytare 

genomgår terapi som en del av sitt straff är intressant med tanke på att 52 % (28 personer) 

senare i studien svarade att de inte visste om dessa individer kunde rehabiliteras. Detta 

innebär att en del av dem som tidigare svarat att de ansåg att personer som dömts för 

sexualbrott borde genomgå terapi som en del av straffet, är osäkra på om behandling kan 

hjälpa dessa individer. Eventuellt kan det vara så att de tänkte att det var bäst att vara på den 

säkra sidan, ifall terapin nu skulle visa sig förminska återfallsrisken.  

 

Tanken bakom officiella sexualbrottsregister är att de ska kunna hjälpa polismyndigheter vid 

utredning av aktuella brott och förebygga framtida sexualbrott. Registren ska (åtminstone 

teoretiskt sett) avskräcka dömda individer från att begå ytterligare brott då risken att brottet 

upptäcks ökar. Då man kan anta att det följer ett visst stigma att hamna i ett 

sexualbrottsregister skulle registren eventuellt även kunna ha en avskräckande effekt på 

befolkningen i stort. Ett antal svarspersoner poängterade i sina kommentarer att samhället 

borde ha mer uppföljning när det gäller personer som tidigare begått sexualbrott mot barn. 

Exempel på detta redovisas här nedan. 

 

”Hårdare straff och en kontroll av den dömde gärningsmannen så att de inte återfaller i brott.” 

 ”[…]Hård kontroll efter att personen släpps.”  

”[…]inte släppa ut dem fritt i samhället efter straff. Dessa sjuka personer går ej att lita på”

  

Det borde därför kanske inte komma som en överraskning att majoriteten (34 personer eller 

63 %) ansåg att Sverige borde införa ett officiellt register över dömda gärningsmän. Däremot 

när det gällde medias rätt att publicera dömda gärningsmäns personuppgifter visade sig 

majoriteten (26 personer eller 49%) vara emot en sådan publicering.   
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”Det där med att hänga ut pedofiler etc. funkar inte. Terapi, terapi. Jag ser det mer som en 

sjukdom, svår att bota. Behandlas med sikte på att skydda samhället.” 

 

13 personer (25 %) visade sig dock vara för publicering av personuppgifter i media. De som 

är för en publicering i media, skulle eventuellt kunna tycka att detta skulle öka allmänhetens 

medvetenhet om sexbrott och därmed hjälpa människor att skydda sig och sina barn från 

sexualbrott, vilket är argumentetet för en redovisning av sexualbrottsregister på Internet i 

USA.214 Tanken är att om allmänheten vet vilka som begått sexualbrott mot barn skulle det 

kunna förhindra att denna person ges möjlighet att begå ett liknande brott igen. En person 

(som tydligen följer detta resonemang) valde att uttrycka sig på följande sätt: 

 

”De borde brännmärkas i pannan med ett pf (pedofili på flicka) och pp (pedofili på pojke)” 

 

Sammanfattningsvis, av dem som ansåg att straffets viktigaste syfte är att skydda samhället 

från framtida brott, var majoriteten för införandet av både hårdare straff och ett officiellt 

register över personer dömda för sexualbrott mot barn. Majoriteten ville även att personer 

som dömts för sexuella övergrepp mot barn skulle genomgå intensiv terapi som del av sitt 

straff trots att de inte nödvändigtvis trodde att dessa individer kan rehabiliteras. Dessa resultat 

samt respondenternas svar på studiens öppna fråga (Hur anser du att samhället bör reagera 

mot individer som begår sexualbrott mot barn?), tyder på att prevention av framtida brott ses 

av urvalet som ett legitimt motiv för ytterligare straff- och behandlingsalternativ när det gäller 

personer som döms för sexualbrott mot barn. 

 

Hypotesen: Prevention av framtida brott anses vara ett legitimt motiv för ytterligare straff- 

och behandlingsalternativ för personer som döms för sexualbrott mot barn fick alltså stöd i 

studien.  

 

7.5 Slutsatser 

Hypotesen: Allmänhetens uppfattning av personer som begår sexualbrott mot barn stämmer 

inte överens med empirisk forskning fick endast delvis stöd i studien. Den största delen av 

urvalet insåg att majoriteten av sexualbrott inte anmäls till polisen och att barn har en större 

risk att utsättas för sexuella övergrepp av någon de känner än av en främmande. Majoriteten 

av urvalet visade sig dock inte inse att en person som begår sexualbrott mot barn inte 
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nödvändigtvis kan kategoriseras som pedofil samt att en stor andel av urvalet överskattar 

dessa individers återfallsrisk.  

 

Studiens resultat visar att urvalets kunskap påverkade deras åsikter om hur samhället bör 

reagera mot personer som döms för sexualbrott mot barn. Resultaten visade att den del av 

urvalet som har Låg kunskap var mer benägen att ha en positiv inställning till införandet av 

hårdare straff i Sverige än de som har Hög kunskap. Majoriteten av dem som hade Hög 

kunskap ansåg att personer som begår sexualbrott mot barn kan rehabiliteras medan 

majoriteten av dem med Låg kunskap visste inte om dessa individer kan rehabiliteras. Vidare 

visade resultaten att av dem som räknades till gruppen Hög kunskap ansåg majoriteten att 

straffets främsta syfte borde vara att behandla den dömde och hjälpa denna att integreras in i 

samhället på nytt. Av dem som tillhörde gruppen Låg kunskap, visade sig majoriteten däremot 

anse att straffets främsta syfte borde vara att skydda samhället från framtida brott. Alla som 

ansåg att straffets viktigaste syfte är att individen lider för det brott denne begått visade sig 

tillhöra gruppen Låg kunskap.  

 

Med hänvisning till studiens resultat kan man även konstatera att urvalets kunskap om 

sexualbrott mot barn och de individer som begår dessa brott påverkade deras attityder om 

införandet av ett officiellt register i Sverige samt deras inställning till att personuppgifter om 

dömda gärningsmän görs tillgängliga för allmänheten. 

 

Hypotesen: Prevention av framtida brott anses vara ett legitimt motiv för ytterligare straff- 

och behandlingsalternativ för personer som döms för sexualbrott mot barn fick stöd i studien. 

Resultaten visade att av dem som ansåg att straffets viktigaste syfte är att skydda samhället 

från framtida brott, var majoriteten för införandet av både hårdare straff och ett officiellt 

register över personer dömda för sexualbrott mot barn. Majoriteten ville även att personer 

som dömts för sexuella övergrepp mot barn skulle genomgå intensiv terapi som del av sitt 

straff trots att de inte nödvändigtvis trodde att dessa individer kan rehabiliteras. Utifrån dessa 

resultat samt respondenternas svar på studiens öppna fråga (Hur anser du att samhället bör 

reagera mot individer som begår sexualbrott mot barn?), kan man nog konstatera att 

prevention av framtida brott ses av urvalet som ett legitimt motiv för ytterligare straff- och 

behandlingsalternativ när det gäller personer som döms för sexualbrott mot barn. 
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BILAGA 1: ENKÄTFORMULÄRET 

 

 

Enkätundersökning 
Bestraffning av sexualbrott mot barn 

 

Denna undersökning är en del av ett mastersarbete i rättssociologi vid Lunds Universitet. 

Undersökningen behandlar ämnet bestraffning av sexualbrott mot barn. Studiens första syfte 

är att undersöka vilken bild studenter i Lund har av personer som begår sexualbrott mot barn 

samt studenters attityder om hur samhället bör reagera på dessa brott. Studiens andra syfte är 

att undersöka studenters inställning till införandet av ett officiellt register över personer som 

dömts för sexualbrott mot barn samt publicering av den dömdes personuppgifter i media.  

 

I denna undersökning definieras ”barn” som personer yngre än 18 år.  

 

 

 Du är försäkrad full anonymitet – inga svar kommer att kunna kopplas till dig 

 Du har full frihet att när som helst avbryta din medverkan i undersökningen 

 

Om du har några frågor eller något du skulle vilja tillägga i efterhand är du välkommen att 

kontakta mig via min e- postadress: 

 

Alda Haraldsdóttir   alda.haraldsdottir.383@student.lu.se 

 

 

 

 

 

 

 

Tack så mycket för din medverkan! 

 

mailto:alda.haraldsdottir.383@student.lu.se
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Del 1. Information om dig  

(Var vänlig kryssa i det alternativ som passar bäst) 
 

 

1. Kön: 

Man Kvinna 

        

2. Ålder: 

18-20 21-23 24-26 27-29 över 30 

                    

3. Fakultetstillhörighet: 
 

_________________________________________ 

 

 

Del 2. Allmänt om sexualbrott mot barn  
(Var vänlig kryssa i det alternativ som passar bäst) 
 

4. Anser du att individer som begår sexualbrott mot barn bör ses som ett samhällsproblem? 

 Ja  

 Nej 

5. Anser du att samhället har ett ansvar att försöka förhindra sexualbrott mot barn? 

 Ja  

 Nej 

 

Del 3. Påståenden om sexualbrott mot barn 

(Var vänlig ta ställning till om du anser att påståendet är sant eller falskt) 
 

 

6. Majoriteten av sexualbrott mot barn anmäls till polisen 

 Sant  

 Falskt 

7. Majoriteten av de barn som utsätts för sexuella övergrepp känner gärningsmannen 

 Sant  

 Falskt 

8. Personer som begår sexualbrott mot barn kan kategoriseras som pedofiler 

 Sant  

 Falskt 

9. Personer som döms för sexualbrott mot barn har en hög återfallsrisk i jämförelse med dem 

som döms för andra typer av brott 
 

 Sant  

 Falskt 

10. Personer som döms för sexualbrott mot barn har en hög återfallsrisk i jämförelse med dem 

som döms för andra typer av sexualbrott 

 Sant  

 Falskt 
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Del 4. Straff och behandlingsmetoder  
(Var vänlig kryssa i det alternativ som passar bäst) 

11. Anser du att nuvarande bestraffningsmetoder är effektiva när det gäller att förebygga 

framtida brott? 

 Ja  

 Nej 

 Vet ej 

12. Anser du att Sverige bör införa hårdare straff för sexualbrott mot barn? 

 Ja  

 Nej 

 Vet ej 

13. Anser du att den som begår sexualbrott mot barn bör straffas hårdare än den som begår 

samma handling mot en vuxen?  

 Ja  

 Nej 

 Vet ej 

14. Anser du att återfallsbrottslingar bör dömas strängare än förstagångsbrottslingar? 

 Ja  

 Nej 

 Vet ej 

15. Anser du att de som döms för sexualbrott mot barn bör vara skyldiga att genomgå intensiv 

terapi som en del av sitt straff? 

 Ja  

 Nej 

 Vet ej 

16. Anser du att individer som begår sexualbrott mot barn kan rehabiliteras? 

 Ja  

 Nej 

 Vet ej 

17. Vilket syfte anser du är viktigast att straffet för sexualbrott mot barn uppfyller? Var vänlig 

markera det du anser vara det viktigaste med en etta, det näst viktigaste med en tvåa och det du 

anser vara minst viktigt med en trea.  

__ Att behandla den dömda individen och hjälpa denna att integreras in i samhället på nytt 

__ Att skydda samhället från framtida brott  

__ Att den skyldiga individen lider för det brott denne begått 

18. Hur anser du att samhället bör reagera mot individer som begår sexualbrott mot barn? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Del 5. Officiell registrering och publicering av personuppgifter  
 (Var vänlig kryssa i det alternativ som passar bäst) 
 

I vissa länder är individer som döms för sexualbrott mot barn skyldiga att registrera sig hos 

polisen efter att de avtjänat sitt fängelsestraff. Detta görs med jämna mellanrum för att polisen 

alltid ska ha aktuella personuppgifter som namn, adress och bild samt rättsmedicinsk 

information som fingeravtryck och DNA. Dessa register anses hjälpa polisen vid utredningar av 

nya brott av liknande art då det anses vara en fördel att polisen alltid vet var tidigare dömda 

individer befinner sig.  
 

19. Anser du att ett officiellt register över alla de individer som döms för sexualbrott mot barn 

(som det som beskrivs ovan) bör införas i Sverige? 
 

 Ja  

 Nej 

 Vet ej 

Om nej, var vänlig gå direkt till fråga 23. 

 
 

20. Anser du att de individer som inte uppfyller skyldigheten att registrera sig hos polisen, i så 

fall, skall straffas (med till exempel fängelse eller böter)? 
 

 Ja  

 Nej 

 Vet ej 

 

21. Anser du att allmänheten bör ha tillgång till den information som finns i registret?  
 

 Ja, informationen bör vara tillgänglig för alla  

 Nej, informationen skall endast vara till för officiella myndigheter 

 

Om nej, var vänlig gå direkt till fråga 23. 
 
 

22. Anser du att den information som allmänheten ges tillgång till, i så fall, bör begränsas till 

namn, bild och information om vilket brott individen begått? 
 

 Ja  

 Nej 

 Vet ej 

 

23. Ibland händer det att media (tidningar, tv och så vidare) publicerar personuppgifter om 

dömda individer som begått sexualbrott mot barn. Anser du att det är rätt av media att 

publicera personuppgifter? 
 

 Ja  

 Nej 

 Vet ej 

 

Tack så mycket för din medverkan och tveka inte att 

kontakta mig om du har något du vill tillägga! 


