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Abstract 
 
This study aimed to investigate parents’ attitudes towards pedophilia, i.e. their knowledge about 

pedophilia, stigma of pedophiles and how the society should react to child sexual abuse. Twenty 

participants were conducted into the survey to answer questions.  

 

The study revealed that parents’ attitudes against pedophiles and child molesters were negative and that 

pedophiles elicited fear in participants. Parents shared couple common misconceptions about pedophilia, 

for instance that pedophilia is the same as child sexual abuse. Despite of few misconceptions the most of 

parents had a good knowledge about pedophilia and child sexual abuse. According to 25 % of responders, 

rehabilitation is to be the most important part in punishing of pedophiles. Rehabilitation and re-

integration of pedophiles provide resources to a normal life that prevents social isolations. Unfortunately, 

the current research indicated that treatment for pedophilia has been giving varying results. 

 

According to the majority of the respondents (55 %), crime prevention is to be one of the most important 

action to be one of the most importance. They also thought that the current crime prevention methods 

and punishments are not sufficient. Sixty-five percent of parents also wanted to establish a sexual crime 

register into Sweden with an intention to prevent future crimes and 55 procent thought that pedophiles 

should have harder punishments. 

 

These results also indicate that pedophiles are a stigmatized group. The stigma can result in discrimination 

and social isolation. To protect children we need to concentrate on preventive work by helping pedophiles 

to come forward and seeking professional help. 
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1. Inledning 
Onda är något som fascinerar människor – det pratas, skvallras och spekuleras. Sexuella övergrepp på 

barn är en av de mest avskyvärda typerna av brott och pedofili är en av de mest avskyväckande avvikelser. 

Att skydda barn från vanvård och våld har blivit en av 1900-talets viktigaste frågor (Critcher 2002, s.521). 

Media utnyttjar det ökade intresset för pedofili och säljer tusentals lösnummer genom att skriva om de 

hemska sakerna som hänt eller kunde hända (Svensson 2012, s. 43).  

Negativa attityder mot pedofili kan bero på att det inte finns rättsligt eller socialt accepterade former att 

leva ut en sådan sexuell läggning (Imhoff 2014, s. 35). Hatet mot pedofiler är förståeligt, eftersom att bli 

utsätt för ett sexuellt övergrepp är det värsta ett oskyldigt barn kan bli ett offer för, men det är vanligt att 

sexuellt utnyttjande av barn presenteras som något som begås enbart av pedofiler. Ordet “pedofil” 

associeras ofta med grova barnpornografibrott och sadistiska övergrepp (Critcher 2002, s. 522). 

Speciellt i Storbritannien har pedofiler blivit en av de mest oroväckande grupper, sk. folk devils, en 

personifikation av det onda (Critcher 2002, s. 522, Goode & Nachman 2009, s.27). Medial respons till 

pedofili har innefattat sk.name and shame -kampanjer, där internetsidorna och tidningar lägger upp bilder, 

namn och även adress på personer som sexuellt förgripit sig på barn eller misstänkts för det (Critcher 

2002, s.521, 523). I Sverige är det till exempel ”Nätverket stoppa pedofilerna” och ”kriminellt.com” som 

hänger ut sexualförbrytare.  

1.1. Problemformulering 
Sexuella övergrepp på barn har på 2000-talet väckt stor diskussion och oro i Sverige på grund av ett flertal 

uppmärksammade fall. Pedofili och pedofiler är ett ämne som väcker starka känslor hos människor, 

speciellt hos de som har egna barn. Internet har möjliggjort den offentliga uthängningen av pedofiler, men 

också underlättat spridningen av barnpornografiska bilder och utvidgat pedofilernas möjligheter att ta 

kontakt med barn. Hatet mot pedofiler är förståeligt, men media fokuserar ofta på de mest brutala fallen, 

vilket kan ge en överdriven bild av pedofiler. Olika sajter som publicerar uppgifter om misstänkta 

personer har skapats, och viljan för att införa ett register över sexualförbrytare har varit stor speciellt i 

Storbritannien (Critcher 2002, s.521-2). 

När den åttaåriga Sarah Payne kidnappades och mördades i Storbritannien år 2000 av en känd pedofil 

framkom ett lagförslag om att allmänheten skulle få rätt att ringa till polisen och fråga om någon de 

misstänker vara pedofil finns i sexualbrottsregistret. Lagförslaget trädde kraft 2010. Forskning visar att 

pilotprojektet fungerade när lagen prövades i några delar i England och Wales (Critcher 2002, s.522-3). 

”Sarah’s Law” och name and shame –kampanjer resulterade i att människor tog rätten i egna händer, vilket 

kunde ses i ökat antal av hatbrott mot pedofiler (Critcher 2002, s.522, West 2000, s.520). Medias och 

allmänhetens inflytande kan ha en stor påverkan i politiskt beslutsfattande, men ibland är människors 

reaktioner vara baserade på rädsla snarare än forskning.  

Pedofilernas stigma och deras ställning i samhället är något som inte fått mycket uppmärksamhet, vilket är 

intressant. Varför är det så? I jämförelse med andra kliniska avvikelser har väldigt lite forskning ägnats åt 

att undersöka attityder gentemot personer med pedofil sexualitet, men den forskning som har gjorts  

 



	   4	  

 

indikerar att pedofiler är en stigmatiserad grupp som löper en stor risk att bli diskriminerade. Bilden av 

pedofiler som predatory child sex offenders, dvs. farliga pedofiler som har en hög återfallsrisk har i 

västerländska samhällen blivit vanlig (Jahnke et al. 2013, s.21, West 2000, s.522). 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Arbetets syfte är att undersöka småbarnsföräldrars inställning och kunskap om pedofili för att se hur 

starkt de stigmatiserar pedofiler och hur de anser att samhället bör reagera på dem. 

För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats:  

1. I vilken utsträckning har undersökningsdeltagare felaktiga uppfattningar om pedofiler? 

2. Hur starkt stigmatiserar undersökningsdeltagare pedofiler? 

3. Hur anser undersökningsdeltagare att samhället bör reagera på pedofiler? 

1.3. Avgränsning 
Denna studie är begränsad till att undersöka småbarnsföräldrars attityder. Arbetet inkluderar därmed 

endast ett urval av föräldrar som har sina barn på förskolorna Barnens hus och Annegården i Lund. På 

grund av den låga svarsfrekvensen på förskolorna kompletterades studien med ett urval av föräldrar som 

hittades på Stadsbiblioteken i Lund. Det är värt att lyfta fram att Lund är en universitetsstad och av den 

anledningen skiljer sig från andra svenska städer, vilket innebär att en eventuell upprepning av studien i 

någon annan stad förmodligen skulle ge annorlunda resultat. Jag har valt att endast fokusera på sexualbrott 

mot barn, inte sexualbrott generellt. Fokus ligger på personer som känner sexuellt intresse för barn, dvs. 

pedofiler, istället för ”child molesters”. Dessa avgränsningar begränsar studiens generaliserbarhet.  

Denna studie ska betraktas som en pilotstudie som visar möjligheterna och svårigheterna som kan 

uppkomma vid forskning av människors inställning till pedofiler.  

1.4. Disposition 
Uppsatsen är indelad i åtta huvudsakliga kapitel. I det inledande kapitlet redogörs problemets bakgrund, 

syfte, frågeställningar, avgränsningar och centrala begrepp. I det första kapitlet tas även upp statistiskt 

information om sexualbrott mot barn och pedofilins omfattning. Det andra kapitlet behandlar den tidigare 

forskning som är relevant för studiefältet. Studierna som presenteras har varit en inspirationskälla för detta 

arbete. 

Kapitel tre behandlar de metodologiska utgångspunkterna för denna studie. Kapitlet beskriver studiens 

genomförande och enkätdesignen och innehåller även forskningsetiska överväganden och en kritisk 

granskning av enkäten. 

I det fjärde kapitlet presenteras de två valda teorierna, Erving Goffmans begrepp stigma och straffteorier 

som senare kommer att diskuteras för att analysera enkätens resultat. I kapitel fem presenteras till studien 

relevanta paragrafer om sexualbrott mot barn enligt 6. kap. BrB. 

I det sjätte kapitlet presenteras materialet från enkäten i form av olika tabeller medan i kapitel sju 

analyseras det tidigare redovisade materialet med hänvisningar till de valda teoretiska utgångspunkterna. 

Studien avslutas med en avslutande diskussion i kapitel åtta.  



	   5	  

 

1.5. Begreppsdefinitioner 

1.5.1. Sexuellt övergrepp 
1177 vårdguiden definierar sexuella övergrepp som: 

 

 ”…fysiskt och psykiskt kränkande handlingar som man utsatts för utan att man givit sitt samtycke. [Sexuella 

övergrepp] kan vara många olika saker, alltifrån att man blir berörd på ett sätt som har en sexuell innebörd till 

att bli utsatt för våldtäkt. Övergreppen kan vara blickar, ord, smekningar, att tvingas tillfredsställa någon 

sexuellt med munnen eller handen, vaginala eller anala samlag. Att tvingas se pornografi eller bevittna sexuella 

handlingar, är också sexuella övergrepp.” (1177 vårdguiden, 2015) 

 

Brottsbalken definierar sexuella övergrepp mot barn som andra sexuella handlingar än sexuellt utnyttjande 

av barn och våldtäkt mot barn som är under femton år. Barn som fyllt femton men inte arton och som är 

avkomling till gärningspersonen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till 

gärningspersonen, eller för vars vård eller tillsyn gärningspersonen ska svara på grund av en myndighets 

beslut. 

 

I denna uppsats används begreppen ”sexualbrott mot barn” och ”sexuella övergrepp mot barn” som 

likvärdiga. 

1.5.2. Sexuell avvikelse 
Sociologer definierar sexuella avvikelser som normbrytande av samhällets regler, som kan vara både 

sociala och rättsliga. Sexuella avvikelser kallas även för parafilier. Ordet parafili kommer från det grekiska 

ordet ”para”, som betyder ”bortom”, och ”philia” som betyder kärlek (Gijs 2008, s.493). Det amerikanska 

diagnoseringsverktyget, DSM-IV, definierar parafilier som:  

intense sexually arousing fantasies, sexual urges, or behaviors generally involving (1) nonhuman objects, (2) 

the suffering or humiliation of oneself or one’s partner, or (3) children of other nonconcenting persons that 

occur over a period of a least 6 months (Gijs 2008, s. 495)  

Parafilier som uppkommer i DMS-IV är till exempel exhibitionism, frotteurism, pedofili, sexuell 

masochism, sexuell sadism, transvestisk fetishism och voyeurism (Gijs 2008, s.493ff). 

1.5.3. Pedofili 
Forskare är oeniga om pedofili är en psykisk sjukdom som kräver behandling eller en sexuell läggning som 

kan likställas med homosexualitet (Bhugra et al. 2010, s.242-3, Mirkin 1999, s. 2-3). Pedofili kan 

diagnostiseras som psykisk sjukdom enligt diagnosverktyget DSM-IV (The Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) eller ICD-10 (The International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems, Tenth Revision) (Gijs 2008, s. 495, 497, Marshall 2006, s. 33ff). Kortfattat 

menas med pedofil att en person känner sexuellt intresse för prepubertala barn (Gijs 2008, s.496). 

 

Enligt DSM-IV ska personen ha upprepade intensiva, sexuellt upphetsande fantasier, haft sexuella 

driftsimpulser eller utövat beteenden som involverat ett eller flera prepubertala barn, dvs. barn under 13 

år. Fantasierna, sexualdriften eller beteenden ska ha varat minst sex månader eller ha medfört svårigheter i 

sociala situationer. Personen ska vara minst 16 år gammal och minst fem år äldre än de barn som är  
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föremål för personens fantasier eller handlingar (Martens 1998, s. 7-8, Svensson 2012, s. 48, 97). En 

person som känner sexuellt intresse för barn mellan 13 och 16 år kallas för hebefil eller hebofil (Martens 

1998, s.7, Marshall 2006, s. 33, Murray 2000, s.213). 

 

Pedofili kan diagnostiseras med hjälp av självrapportering, psykometrisk test dvs. DSM-IV eller ICD-10, 

eller fallometrisk test, där man mäter blodförloppsförändringar i penis när man visar olika typer av stimuli 

(Marshall et al. 2006, s.35ff). Alla dessa test har dock bedömts som otillförlitliga metoder att diagnostisera 

pedofili (Martens 1998, s. 10, Murray 2000, s.213). Diagnoserna och riskbedömningarna kan ofta vara 

trubbiga instrument för att förutsäga vad som kan inträffa i framtiden (Svensson 2012, s.29-30).  

 

Forskare är också oeniga om varför pedofili uppkommer. Pedofiler som förgriper sig på barn har ofta haft 

svåra uppväxtförhållanden, kan ha varit sexuellt utnyttjade och lider ofta av tvångstankar gällande sex. 

Personer som förgriper sig på barn kan även lida av känslor av att inte duga (Svensson 2012, s. 29-30). 

Pedofilerna är ofta blyga, depressiva, inåtriktade och sensitiva (Ames & Hovston (1990) enligt Murray 

2000, s. 214). En rad faktorer ökar risken för att en pedofil ska leva ut sina sexuella fantasier mot barn, till 

exempel socialt utanförskap eller alkoholanvändning (Martens 1998, s.26). Individer diagnostiserade med 

pedofili har visat sig ha en hög återfallsfrekvens i sexualbrottslighet (Hanson & Bussière (1998) enligt 

Långström et al. 2004, s. 147). Det är viktigt är att förhindra pedofiler från att begå brott första gången, 

men kunskapen om hur personer i riskzonen förhindras från att begå överepp är bristfälligt (Hanson 2006, 

s. 23-4). 

 

Sexualbrottslingar behandlas med samtalsterapi, medicin eller båda (Mann & Shingler 2006, s.226, 

Svensson 2012, s. 186-7). Om det går att ”bota” pedofiler är forskare oeniga om eftersom behandlingen 

har gett variande resultat. Behandligen syftar till skapa eller förbättra de inre kontrollmekanismerna hos 

pedofilen för att hen skulle förhålla sig rationellt i frestande situationer (Martens 1998, s. 36-8). 

1.5.4. Pedofil eller ”child molester”? 
Personer som förgriper sig sexuellt på barn kan delas in i två grupper: pedofiler, som alltid har en sexuell 

preferens för barn och de som har primärt sexuellt intresse för vuxna, men ändå förgriper sig på barn på 

grund av till exempel alkohol eller stress. Dessa är sk. ”child molesters” (Kesicky et al. 2014). Som tidigare 

konstaterats är pedofili en psykiatrisk diagnos och den kan inte tillämpas på alla personer som begår 

sexuella övergrepp på barn, eftersom alla inte fyller villkoren som diagnostieringsverktygen ställer.  

Det är kriminellt att förgripa sexuellt sig på barn men inte att vara pedofil. Det finns en allmän tro på att 

sexuellt intresse för barn alltid resulterar i sexuella övergrepp, vilket stämmer inte (Imhoff 2014, s.36). 

Forskare är dock oeniga om hur stor procent av sexuella övergrepp på barn som egentligen begås av 

pedofiler. Enligt Seto (2008) är denna siffra 50 procent, medan Kesicky et al. (2014) anser den ligga kring 

16 procent. 
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1.6. Sexualbrott mot barn i Sverige 
Under 2014 anmäldes 19 700 sexualbrott, varav 3 150 våldtäkter mot barn. Offren för sexualbrott mot 

barn är oftast flickor - 2014 var det 92 procent och 2013 90 procent av offren flickor. Siffrorna har ökat 

kraftigt sedan 2005, då väldtäkt mot barn kom att utgöra en egen brottstyp.  På motsvarande sätt har 

anmälningar av sexuellt utnyttjande mot barn sjunkit under samma period (Brottsförebyggande rådet 

2015). Man ska vara kritisk mot dessa siffror, eftersom mörkertalet kan vara stort. Endast 10 till 20 

procent av alla sexualbrott anmäls (Brottsförebyggande rådet 2015, Håkansson 2014). 

1.7. Sexuell dragning till mindreåriga barn 
Det finns ingen statistik över personer med pedofil läggning, och forskning om pedofilins omfattning är 

mycket begränsad och forskare är fortfarande oense om hur ofta pedofili förekommer. Forskningsresultat 

är ofta svårt att generalisera (Martens 1998, s.10, Santtila et al. 2012, s. 4). Det som vi vet är att det är mest 

män som begår sexuella övergrepp på barn (Brottsförebyggande rådet 2012, s.121). Nedan presenteras 

några forskningsprojekt om pedofilins omfattning. 

Brière & Runtz (1989) frågade 193 amerikanska manliga studenter om deras sexuellt intresse för barn. 21 

procent angav att de någon gång känt sexuell dragning till ett mindreårigt barn, 9 procent hade haft 

sexuella fantasier om barn, 5 procent hade onanerat till sina fantasier och 7 procent erkände att de skulle 

kunna tänka sig att ha sex med ett mindreårigt barn om det inte fanns risk för straff (Martens 1998, s. 11). 

Dessa siffror har kritiserats vara alldeles för höga (Okami & Goldberg 1992, s. 301). Santtila et al. (2012) 

anser att de höga siffrorna kan bero på att forskarna inte hade definierat vad som menas med ”barn” 

tillräckligt tydligt (Santtila et al. 2012, s.5). 

Senare studier tydde också på att många män känner sexuellt intresse för barn. Smiljanich & Brière (1996) 

frågade 279 universitetsstudenter om deras sexuella intresse för barn. Resultatet visade att 22 procent av 

de 99 manliga svaranden någon gång hade känt sexuell attraktion till barn, medan 2,8 procent av de 180 

kvinnliga svaranden hade gjort detsamma. 

Till motsats för tidigare studier tyder de senaste studierna på att det är relativt sällsynt för vuxna att känna 

sexuellt intresse för barn. Santtila et al. (2012) undersökte sexuellt intresse för prepubertala barn hos vuxna 

finska män. Resultatet visar att 3,3 procent av de 1 310 undersökningspersoner någon gång känt sexuellt  

intresse för barn under 15. Endast 0,2 procent av undersökningspersonerna hade känt sexuell dragning till 

barn under 12 år. 

2. Tidigare forskning 

2.1. Allmänhetens inställning till pedofiler och sexualbrott mot barn  
Imhoff (2014) undersökte allmänhetens attityder mot personer som är sexuellt intresserade av barn. 

Imhoff var intresserad av om användningen av ordet ”pedofil” istället för “personer som är sexuellt 

intresserade av barn” skulle öka graden av negativa attityder hos undersökningspersonerna. Genom två 

online-studier (en i Tyskland och en i USA), svarade totalt 345 personer på frågor om bland annat hur stor 

risken för att pedofiler förgriper sig på barn är (farlighet), hur mycket dessa personer har ansvar för sin 

dragning (intentionalitet) och hur psykiskt sjuka de är (avvikelse). I den första studien kallades förövare för 

”pedofiler” och i den andra för ”personer med sexuellt intresse till barn”. Resultatet visar att i båda  
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studierna hade undersökningspersonerna negativa attityder mot sexuellt avvikande män, men att attityder 

var mer negativa när ordet ”pedofil” användes. Undersökningspersonerna i den första studien såg en stark 

koppling mellan en pedofil läggning och sexuella övergrepp på barn. Dessutom såg enkätsvaranden 

pedofiler mindre ansvariga för sina handlingar än personer med ”sexuellt intresse för barn”. I den andra 

studien sågs pedofiler mindre perversa och avvikande i jämförelse med personer med sexuellt intresse till 

barn. I båda studierna såg personerna ett starkt samband mellan sexuella övergrepp på barn och sexuellt 

intresse för barn. 

 

Jahnke et al. (2013) undersökte genom två frågeförmulär prevalensen och graden av pedofilernas public 

stigma i jämförelse med alkoholmissbrukare, sexuella sadister och personer med antisocial 

personlighetsstörning. Studierna mätte graden av inställning i stereotypiska uppfattningar, emotioner 

förknippade med den avvikande gruppen och social distans människorna tar från dessa grupper. Studie 1 

var en face-to-face –studie som utfördes i Tyskland och den jämförde pedofiler med personer som 

missbrukar alkohol. Studie 2 däremot var en onlinestudie som utfördes i USA. Den jämförde pedofiler 

med sexuella sadister och personer med antisocial personlighetsstörning. Resultatet visar att reaktioner 

mot pedofiler var väldigt negativa. 14 procent i den första studien och 28 procent i den andra instämde att 

pedofiler vore bättre döda än levande, även om de inte begått sexuella övergrepp. Resultatet visar också att 

människor reagerar på pedofiler med mer negativa attityder, högre social distans och stigmatiserande 

uppfattningar i jämförelse med alkoholmissbrukare, sexuella sadister och personer med antisocial 

personlighetsstörning. Det framkom att människor har felaktiga stereotypiska uppfattningar om pedofili 

som saknar vetenskapligt stöd. En tredjedel av svaranden trodde till exempel att en person kan bestämma 

om han vill vara pedofil eller inte. En tredjedel av svaranden instämde i även att pedofiler är farliga även 

för vuxna. Personer med pedofili ansågs vara mer farliga till barn än alkoholmissbrukare. Svaranden såg en 

stark koppling mellan sexuella övergrepp på barn och pedofili. Deltagarna i båda studierna reagerade med 

hög grad av ilska och rädsla mot pedofiler, men låg grad av medlidande. Totalt mer än 80 procent 

instämde att de känner ilska mot pedofiler och 39 procent instämde i att pedofiler ska sättas in i fängelse i 

preventivt syfte även om de inte begått sexualbrott. Människor med högre utbildningsnivå hade en 

tendens att rapportera mindre stigmatiserande attityder. Kvinnor rapporterade mer rädsla och ilska mot 

pedofiler än män. 

2.2. Allmänhetens kunskap om sexualförbrytare 
I sin artikel “Societal Reaction to Sex Offenders: a Review of the Origins and Results of the Myths 

Surrounding Their Crimes and Treatment Amenability” (2004) diskuterar James F. Quinn, Craig J. Forsyth 

och Carla Mullen-Quinn myter om sexualbrottslingar och jämför dem med empirisk forskning. Enligt 

författarna har media och oroade människor kopplat pedofiler med våldsamma sexuella sadister och 

”stranger danger”. “Stranger danger” är ett fenomen där människorna tror att barn skulle vara i större fara 

att utsättas för sexualbrott av någon helt främmande än någon de känner. Statistiskt sett begås de flesta 

sexuella övergrepp i hemmet, inte utanför.  

 

Människornas kunskap om sexualförbrytare har forskats av bl. a. Levenson, Brannon, Fortney & Baker 

(2007), som testade sin hypotes om att allmänheten har en felaktig bild av sexualförbrytare samt att det  
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finns starkt stöd för community protection policies. På enkäten svarade 193 amerikaner. Resultatet visar att 

undersökningsdeltagarna hade viss del en felaktig bild av sexualförbrytare. Enkätsvaranden ansåg att alla 

typer av sexualbrottslingar, speciellt pedofiler har en väldigt hög återfallsrisk. Deltagarna såg 

sexualförbrytare som ett samhällsproblem och var skeptiska till nyttan av deras rehabilitering samt var 

positiva till införandet av ett sexualbrottsregister. 

 

McCartan (2004) fokuserade däremot på att undersöka människornas uppfattningar och kunskap om 

pedofiler. Författarens hypoteser var att media påverkar människornas bild av pedofiler, att deras 

uppfattningar inte överenstämmer med de legala och kliniska definitionerna av pedofili och att 

människornas bild av pedofiler baseras på rädsla. Hypoteserna testades med en enkät som besvarades av 

70 personer i Leicester och Belfast. Det framkom att studiens resultat inte stödjer hypoteserna. Studien 

visar att människorna har bra kunskaper om pedofili, dess omfattning och medias påverkan på bilden av 

pedofili. Även om människorna verkar ha bra kunskaper om pedofili anser författaren att det finns 

moralpanik om pedofili. 

2.3. Sexuella avvikelser i det västerländska samhället 
Definitioner av normalitet varierar i olika kulturer och gränsen mellan onormal och normal är inte alltid 

tydlig. I västvärlden har pedofilia blivit en avvikande form av sexualitet och barnen ses som icke-sexuella 

varelser. Sexuella beteenden påverkas av normer, moral, religion, typen av samhälle och samhällets 

förväntningar på dess medlemmar. Sexuella avvikelser blir tydligare och lättare att utpeka i samhällen där 

de är begränsade av de sociala och rättsliga reglerna (Mirkin 1999, s.2ff, Bhugra et al. 2010, s. 242ff).  

 

Enligt Mirkin (1999) anses sexualitet ligga utanför politiken och den sexuellt avvikande gruppen anses inte 

ha rättsliga eller politiska rättigheter. Den legala strukturen förstärker och legitimiserar den dominanta 

sexuella ideologin. Författaren jämför pedofiler med homosexuella och feminister som lyckades identifiera 

sig som en förtryckt grupp och började stå för sina rättigheter. Pedofiler ser inte sig själva som en grupp 

som har rätten att stå för sina rättigheter, vilket medför att de får inte sin röst hörd. Enligt författaren 

måste sexuella avvikelser och minoriteter uppmärksammas mer och separeras från negativa konnotationer. 

Dessa minoritetsgrupper har undersökts, men informationen har inte nått den stora publiken. 

 

Den negativa synen på pedofiler kan leda till hatbrott. I sin artikel “The Politics of Hate Crime: Neoliberal 

Vigilance, Vigilantism and the Question of Paedophilia” (2014) diskuterar David McDonald sambandet 

mellan vigilantism och allmänhetens rädsla för pedofiler. Enligt författaren medför moralpaniken om 

pedofili att människorna ser pedofiler överallt och kan ta rätten i sina egna händer, vilket resulterar i ökat 

antal av hatbrott mot pedofiler och personer som förgripit sig sexuellt på barn (eller misstänkts för det). 

Författaren är kritisk mot publiceringen av pedofilernas personuppgifter, sk. “name and shame” -

kampanjer. 
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3. Metod 
Som metod i denna undersökning har enkät använts. Enkät anses vara en bra metod när forskaren vill få 

fram information om människors åsikter och attityder. Fördelar med enkät är att det är relativt lättare att 

arrangera än till exempel intervjuer eller fokusgrupper. Mitt metodval möjliggjorde snabb insamling av 

data (Bryman 2011, s.228-9, Denscombe 2009, s.225ff). Nackdelen med enkäter är att de har ofta dålig 

svarsfrekvens och att undersökningsdeltagarna kan ge ofullständiga eller dåligt ifyllda svar. En annan 

nackdel är att det är svårt att kontrollera svarens sanningshalt (Denscombe 2009, s.225ff). 

 

Deltagarna fick tydliga instruktioner om hur frågorna ska besvaras (se bilaga). Tydligheten av 

instruktionerna och enkätfrågorna testades av en student som hade inga förkunskaper om varken 

rättssociologi eller pedofili.  

3.1. Urval 
Undersökningens urval består av personer som var tillgängliga för mig vid en viss tidpunkt. Denna typ av 

urval kallas för bekvämlighetsurval (Denscombe 2009, s.39). Bekvämlighetsurval är ett bra alternativ till 

forskaren som utför en pilotstudie eftersom på det sättet får forskaren information om hur frågorna 

uppfattas och besvaras (Bryman 2011, s.194-5). Av den anledningen bestämde jag mig att använda denna 

typ av urval. Som tidigare nämts ska min studie betraktas som en pilotstudie som visar möjligheterna och 

problem i som kan uppkomma vid forskning av människors inställning till pedofiler.  

3.2. Genomförande 
För att samla in material utformades en enkät. Nio olika förskolor i Lund kontaktades via e-post och 

frågades om de var intresserade att dela ut enkäten. Inom tre veckors tid fick jag svar från tre av dem. En 

förskola, Annegården, tackade ja till undersökningen utan att se enkäten, medan de två andra ville se den 

först. Förskolor som kollade på enkäten bestämde sig att inte ge tillstånd att dela ut enkäten på grund av  

att den skulle väcka oro hos föräldrarna. Genom en kompis som jobbar på förskolan Barnens hus fick jag 

tillstånd att dela ut enkäten där. Först delades 30 stycken enkäter ut på Barnens hus och en vecka efter 50 

stycken på Annegården. Från Barnens hus fick jag tillbaka fem och från Annegården åtta enkäter. För att 

få mer svar på enkäten delades den ut på Stadsbiblioteket vid tre olika tillfällen. Därifrån fick jag sju svar 

till. 

3.3. Design av enkäten 
Enkätens första del bestod av variablerna kön, ålder, yrke, antal barn och barnens ålder samt om de någon 

gång kommit i kontakt med pedofiler. Enkätens andra del bestod av sex påståenden av pedofili och 

pedofiler där deltagarna bads ta ställning till dem. I slutet av andra delen frågades deltagare också varifrån 

de hämtat sin kunskap om pedofili. Syftet med dessa var att undersöka deltagarnas kunskap om och 

inställning till pedofili och sexuella övergrepp mot barn. 

 

I enkätens tredje del fick undersökningsdeltagarna återigen ta ställning till olika påståenden om pedofili 

och pedofiler. Syftet med frågorna var att undersöka hur deltagare själva förhåller sig till pedofiler. Delen  
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innehöll även en öppen fråga i slutet där undersökningsdeltagare själva fick beskriva hur de skulle reagera 

om de fick veta att deras ny granne misstänks för sexuella övergrepp mot barn. 

 

Den fjärde delen innehöll två påståenden, en sluten fråga samt en öppen fråga som alla handlade om 

pedofili och media. Syftet med dessa frågor var att undersöka vad deltagarna anser om den mediala bilden 

av pedofiler och internetsidorna som publicerar personuppgifter av personer som förgriper sig på barn. 

 

Den sista delen bestod av frågor om åtgärder mot sexuella övergrepp mot barn. Syftet med dessa frågor 

var att undersöka deltagarnas inställning till de nuvarande bestraffningsmetoderna för sexualbrott mot 

barn och ett eventuellt införande av ett sexualbrottsregister. Enkäten slutades med två öppna frågor där 

undersökningsdeltagarna bads beskriva hur de anser att samhället bör reagera på personer som begår 

sexuella övergrepp mot barn samt personer som känner sexuell dragning till barn men inte agerar efter sin 

böjelse. Orsaken till användningen av öppna frågor var att undersökningsdeltagarna fick en möjlighet att 

svara med sina egna ord. Öppna frågor lämnar också utrymme för svar som jag som forskare inte kanske 

hade kunnat föreställa mig (Bryman 2011, s. 244). 

 

I intressebrevet fick deltagarna en beskrivning av vad som menas med pedofil, men ingen närmare 

skiljning mellan termen ”pedofil” och ”personer som förgriper sig på barn” gjordes i och med att i 

vardagsspråk används de ofta som likvärdiga.  

3.4. Forskningsetiska överväganden 
Vid undersökning av ett känsligt forskningsämne ska några aspekter speciellt tas till hänsyn (Denscombe 

2009, s.193). I intressebrevet fick undersökningspersonerna en redogörelse av min identitet (namn, e-

post), forskningens syfte, hur den genomförs samt hur lång tid deltagandet kommer att ta. 

Undersökningspersonerna informerades om att deltagandet är frivilligt och att de har en rätt att dra sig ur 

samt att alla svar ska hanteras konfidentiellt så att obehöriga inte kan komma åt dem. Inga personuppgifter 

samlades för att kunna garantera anonymiteten i data. 

3.5. ”Komplicerade, svåra frågor” −  kritik av enkäten  
Svarsfrekvensen visade sig vara väldigt låg (16 procent). Av de 80 enkäter som delades på de två 

förskolorna fick jag tillbaka 13. Genom att gå fram till människor på Stadsbiblioteket fick jag sju svar till. 

Den största orsaken till bortfall är förmodligen mitt val av forskningsämne, som är väldigt känsligt och  

förmodligen väcker känslor av obehag i människor. Förskollärarna på Annegården berättade att enkäten 

hade gjort de flesta föräldrarna upprörda och många hade vägrat att titta på enkäten. Även på biblioteket 

var motståndet kraftigt. 

 

Rubrikens citat är skriven av en manlig undersökningsperson. Frågorna var verkligen känsloveckande – i 

viss del även svåra att svara på. Dessutom var enkäten lång och innehöll öppna frågor, vilket kan ha 

påverkat svarsfrekvensen. Fördelen med öppna frågor är att deltagarna får svara med egna ord och 

motivera sina svar, vilket ger en förståelse för hur de tänker (Denscombe 2009, s.221). Tyvärr får öppna 

frågor många att hoppa över enkäten. Svarsfrekvensen var lägst i de två sista öppna frågorna, som 

svarades av endast 10 av de 20 deltagare. På grund av det låga antalet svar på undersökningen går det inte 

att generalisera resultatet.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Som teori har Erving Goffmans begrepp stigma och straffteorier valts att tillämpas i denna uppsats. I 

detta kapitel förklaras de olika teorierna om straffens syften och funktion samt vad ett stigma innebär och 

hur en stigmatiseringsprocess går till.  

4.1. De stigmatiserade 

Som tidigare nämnts avgör varje samhälle vilka egenskaper och beteenden uppfattas som normativa. 

Erving Goffman (2001) beskriver stigma som en situation som uppstår när en individ eller grupp visar 

upp egenskaper eller beteenden som bryter mot samhällets syn på vad som ses som normalt. Stigmat är 

med andra ord en negativt laddad egenskap av en individ eller grupp, som inte behöver vara baserad på 

riktig information, utan det kan baseras på rädslor, stereotypiska uppfattningar eller myter. Stigmat innebär 

att den avvikande blir avskyvärd. Samhället börjar en stigmatiseringsprocess för att förklara en viss grupps 

underlägsenhet, avskyvärdhet och faran gruppen representerar (Goffman 2001, s.11ff). 

 

Enligt Goffman finns det tre olika typer av stigman. Den första är stigmat som uppstår till följd av 

avvikande fysiska egenskaper. Den andra typen av stigma – som är av speciellt intresse i denna studie – är 

stigmat som uppstår till följd av händelser i personens förflutna som omgivningen uppfattar på ett tecken 

på bristande karaktär (personlighet). Ett bra exempel på detta är sexuella avvikelser, till exempel pedofili. 

Den tredje typen av stigma sker utifrån personens religion, nationalitet ellre ras (Goffman 2001, s. 14-5). 

 

De stigmatiserade delas in i två kategorier. Situationen där individens stigma är uppenbart för 

omgivningen, till exempel fysiska avvikelser, kallas för misskrediterande. Den misskreditabla individens 

stigma är däremot dolt. När den misskreditabla avvikaren avslöjas, till exempel genom att få en diagnos för 

pedofili, blir individen stigmatiserad, och därför försöker hen att inte avslöja sin faktiska identitet. Att 

dölja sin faktiska identitet, det vill säga ”att sträva efter normalitet” medför ångest i individen (Goffman 

2001, s.13-4, 56-7, 87). En avslöjad avvikare, till exempel personen som fått en diagnos för pedofili antas 

vara en person som är benägen att förgripa sig sexuellt på barn, eftersom etiketten ”pedofili” associeras 

med fara och saknad respekt för moralen. Så småningom lär den avslöjade avvikaren sig samhällets bild av 

sig själv (Goffman 2001, s.40, 87). 

4.2. Straffets funktion – straffteorier 
Straffteorier är teorier om straffets syfte och funktion. De kan delas in i absoluta och relativa straffteorier. 

Absoluta straffteorier innebär att ett brott döms genom att den skyldige tillfogas lika mycket lidande som 

hen orsakat offret i form av till exempel fängelsestraff eller böter. Straffet ses inte som ett uttryck av ett 

praktiskt syfte, till exempel brottsprevention. Ett brott – till exempel sexuellt övergrepp mot barn – som 

orsakar mycket lidande och kostnader för samhället har högre straff än ett brott som kan anses som milda, 

till exempel cykelstöld. Så kallade vedergällningsteorier uppfattar straffet som en rättvis vedergällning. 

Straffet anses inte ha en förbättrande verkan på brottslingen, utan straffet handlar endast om rättvisa 

(Leijonhufvud & Wennberg 2009, s.15ff).  
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Relativa straffteorier däremot går ut på att straffet ska tjäna ett praktiskt syfte genom att fungera 

brottsförebyggande. Relativa straffteorier syftar inte till att bara uttrycka gärningens förkastlighet eller 

klandervärdhet, utan fokuset ligger på individualprevention och allmänprevention. Individualprevention 

fokuserar på den enskilde identifierade lagöverträdaren, till exempel pedofilen som begått ett sexualbrott 

mot barn. Individualprevention kan delas in i avskräckning, oskadliggörande (inkapacitering) och 

behandling (Jareborg & Zila 2010, s.74ff, 83ff, Leijonhufvud & Wennberg, 2009 s.15ff). 

 

Individuell avskräckning innebär att genom straff avhålla den kriminella från att inte fortsätta på den 

kriminella banan − straffet ses ha en förbättrande verkan. Inkapacitering däremot innebär att den 

kriminella personen fysiskt förhindras från att begå nya brott, medan behandling syftar till att rehabilitera 

henom. Individualpreventiv åtgärd räknas som misslyckad om personen återfaller i brott. 

Individualprevention förutsätter tillförlitliga prognoser om den kriminella personens återfallsrisk (Jareborg 

& Zila 2010, s.83ff, Leijonhufvud & Wennberg, 2009 s.15ff). Om gärningspersonen är pedofil är det 

nästan omöjligt att förutse om straffet har en förbättrande verkan eller ej. Möjligheterna att genom 

bestraffning förändra pedofilernas beteende kan vara begränsade, eftersom diagnosen innebär att dessa 

personer har en hög återfallsfrekvens i sexualbrottslighet (Hanson & Bussière (1998) enligt Långström et 

al. 2004, s. 147) 

 

Behandlingsideologins syn på människan är optimistisk – begår hen ett brott är det ett tecken på hens 

felaktiga utveckling och brottsligheten ses som något som hen inte kan råda över. Den brottsliga 

individens återfallsrisk kan undanröjas genom medicinsk, psykiatrisk eller psykologisk vård. Vården kan 

riktas in till att återanpassa lagöverträdaren tillbaka till samhället genom vägledning och tillförandet av 

resurser för ett normalt liv (Jareborg & Zila 2010, s.86). Återigen, det är svårt att sätta tillförlitliga 

prognoser om pedofilernas beteende, eftersom behandlingen av pedofiler har hittills gett väldigt 

varierande resultat (Martens 1998, s. 36-8). 

 

Syftet med allmänpreventiva straffteorier är att avhålla människorna i gemen från att begå brott. Genom 

reglerade brottspåföljder visar staten gärningens förkastlighet, vilket önskas leda till normbildning hos 

människorna, eller att i lagen uppställda hot om straff påverkar deras beteende så att de håller sig ifrån 

kriminalitet. Allmänprevention kan delas in i omedelbar avskräckning, medelbar avsträckning och 

moralbildning. Syftet med omedelbar avskräckning är att hotet för offentligt verkställda straff skulle 

medföra att människor avhåller sig från brottslighet. Medelbar avskräckning däremot syftar till att genom i 

lagens uppställda hot om straff förhindra människor från att begå brott. Moralbildning innebär att en 

norminternaliserande effekt minskar det förbjudna beteendet (Jareborg & Zila 2010, s.74, Leijonhufvud & 

Wennberg, 2009, s.15ff). Sexuella övergrepp på barn begås av en liten grupp personer utav vilka många 

lider av tvångsmässigt beteende som inte går att påverka med hot om straff. Det är vanligt att även om 

personen skulle veta att sexuellt umgänge med barn är förbjudet kan hen inte sluta sitt beteende (Svensson 

2012, s. 29-30). 
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Svensk straffrätt utgår framförallt från de allmänpreventiva teorierna. Den svenska kriminalpolitiken 

präglades under 60- och 70-talen av behandlingsideologin. Efter Brottsbalkens införande började 

samhället betona kraven på proportionalitet mellan rättsvisa, brott och kritiken mot behandlingsideologin 

började växa fram (Jareborg & Zila 2010, s.87-8, Leijonhufvud & Wennberg 2009, s.20-1). 

5. Rättslig reglering 

Som tidigare konstaterats är det inte brottsligt att vara pedofil, men att agera efter en pedofil böjelse som 

är det. Sexualbrott regleras i 6. kap BrB. Paragraferna 7 § Samlag med avkomling och 11 § Köp av sexuell 

tjänst som gäller vuxna är inte relevanta för denna uppsats. 

5.1. 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 allvar är jämförlig med samlag, döms 

för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. 

 

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, allvarlig rädsla, berusning eller 

annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner 

sig i en särskilt utsatt situation. 

 

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. 

 

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 ska det 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 (2013:365). 

 

Första stycket syftar på fall av gärningspersonens våldanvändning. Med våld anses former av en fysisk 

kraftanvändning som utgör misshandel eller ett betvingande av offrets rörelsefrihet. Andra stycket 

syftar på fall då offret är i ett hjälplöst tillstånd eller saknar förmåga att värja sig. Med samlag i denna 

paragraf anses endast vaginala samlag (Prop. 2004/05:45 s.35-6). 

5.2. 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. 

 

Med sexuell sexuell handling menas att en fysisk beröring förekommit av antingen den andres könsorgan 

eller den andres kropp med det egna könsorganet. Handlingen ska ha haft en påtaglig sexuell prägel och 

varit ägnad åt att kränka offrets sexuella integritet. Med ”påtaglig sexuell prägel” menas att handlingen  
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varit av sådan karaktär att den syftar till att väcka eller tillfredsställa offrets eller gärningspersonens sexuella 

drift (Prop. 2004/05:45 s.33). 

5.3. 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. 

 

Denna paragraf skyddar de som står i beroendeställning till gärningspersonen. Genom denna paragraf har 

lagstiftaren markerat allvaret i sexuella övergrepp som riktar sig mot barn och ungdomar och begås av 

närstående eller av andra vuxna (Prop. 2004/05:45 s.61ff). 

5.4. 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 allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och 

högst sex år. 

 

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 ska svara på grund av en myndighets beslut. 

 

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 ska det 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 (2013:365). 

 

Åldern för den sexuella självbestämmanderätten är 15 år. Enligt lagen kan barn inte samtycka till 

sexuella handlingar. Denna paragraf uppställer inte krav på att gärningspersonen måste ha använt våld 

eller hot om våld. Andra stycket innehåller ett förbjud för att ha sexuellt umgänge med en underårig  

som gärningspersonen har ansvar för eller på andra sätt en särskild relation till (Prop. 2004/05:45 

s.66ff). 

5.5. 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). 

 

Denna paragraf kom till i och med reformen av sexualbrottslagstiftningen 2005 (Brottsförebyggande rådet 

2015). Sexuellt utnyttjande av barn innehåller enligt lydelsen de gärningar som omfattas av 4 § men som 

hänsyn till brottets omständigheter är att anse som mindre allvarliga (Prop. 2004/05:45 s.65ff).  
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5.6. 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. 

 

Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om 

brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen är närstående till barnet eller i övrigt utnyttjat sin ställning eller 

missbrukat ett särskilt förtroende eller om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 

brottet med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. 

Lag (2013:365). 

 

Denna paragraf är subsidiär till 4 § och 5 §. Sexuellt övergrepp mot barn förutsätter inte att 

gärningspersonen använt sig av våld eller hot (Prop. 2004/05:45 s.78ff). 

5.7. 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. 

 

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. 

 

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). 

 

En sexuell posering kan innefatta ett utförande av eller medverkande i en sexuell handling eller en ohöljd 

exponering av sexuell karaktär. Handlingen skall för en vuxen person ha en klar och otvetydig sexuell 

karaktär. Poseringen ska vara ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling, för straffansvar räcker dock att 

poseringen kan betraktas som sådan att barnet möjligen kan skadas (Prop. 2004/05:45 s.93ff, 146). 

5.8. 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. 

 

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan. Lag (2005:90). 

 

Om gärningspersonen utlovat eller gett ersättning till barnet för den sexuella handlingen kan hen 

dömas för köp av sexuell handling av barn. Barnets samtycke fritar ej gärningspersonen från ansvar 

(Prop. 2004/05:45 s.90ff). 
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5.9. 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. 

 

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). 

 

Denna paragraf omfattar allt som inte tagits upp i de tidigare paragraferna. Första stycket avser fall där 

gärningspersonen sexuellt berör eller förmår barnet att företa i handling av uppenbar sexuell innebörd. 

Betalningen behöver inte vara pengar. Andra stycket avser fall då gärningspersonen visar upp nakna 

könsdelar inför okända personer. Detta stycke skyddar både barn och vuxna (Prop. 2004/05:45 s.84ff). 

5.10. Kontakt med barn 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 fall där gärningspersonen tar sexuell kontakt med barn med syfte att träffa 

barnet. 

5.12. 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. 

 

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. 

 

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). 

 

Första stycket avser fall där gärningspersonen på något sätt tillgodogör sig delar av den prostiturades 

inkomster. Främjande av annans prostitution kan ske på många olika sätt. Andra stycket avser personer 

som hyr ut en lägenhet och är medvetna om att det uthyrningen sker för att driva verksamhet som 

beskrivs i 1 § (Prop. 2004/05:45 s.107ff). 

5.13. 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). 
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Enligt denna paragraf skall gärningspersonen dömas till ansvar om hen inte insåg men hade en skälig 

anledning att anta att barnet inte uppnått den åldern.  

5.14. 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. 

 

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). 

 

Första stycket avser de fall där det funnits ringa skillnader i åldern och utvecklingen mellan 

gärningspersonen och offret. Vid bedömningen av ansvarsfrihet enligt 2§ ska det vara uppenbart att 

något övergrepp mot den underårige inte skett. (Prop. 2004/05:45 s. 114ff) 

5.15. 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. 

 

Detsamma gäller i fråga om förberedelse till koppleri samt förberedelse och stämpling till och underlåtenhet att avslöja 

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

grovt koppleri. Lag (2011:511). 

5.16. Pedofiler och rättspsykiatrisk vård 
Nästan alla pedofiler som förgriper sig sexuellt på barn döms till fängelse, men i undantagsfall kan de 

svåraste formerna av pedofili som yttrar sig i starkt tvångsmässigt beteende eller i starka sexuella drifter 

dömas till rättspsykiatrisk vård med stöd av lagen av allvarlig psykisk störning (SOU 2002:3 s.368). I fallen 

där gärningspersonen har en pedofil läggning handlar det alltså om att pedofilen har en 

verklighetsupplevelse som är så pass styrd av sjukdomen eller tvångsmässigt beteende att personen förstår 

inte vad hen gör. 

6. Resultat 

Denna studie är av explorativ karaktär och därför ska resultatet betraktas som en antydan om hur det 

skulle kunna se ut. 
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6.1. Information om undersökningsdeltagare 
 
Fråga 1. Kön 

 
 

Fråga 2. Ålder 

 
 

Av de 20 undersökningsdeltagarna var tretton kvinnor (65 procent) medan sju var män (35 procent). Som 

tabellen ovan visar, var åldersfördelningen relativt jämn. Störst andel, sex av de tjugo deltagarna, var 

mellan 36-40 år (30 procent). Ingen av undersökningsdeltagarna var under 25 år. Här kan det konstateras 

att det inte fanns större skillnader i hur män respektive kvinnor eller yngre respektive äldre svarade på 

frågorna och av den anledningen kommer det samlade undersökningsresultatet diskuteras i sin helhet 

istället för baserat på ålder och kön.   

 

Majoriteten (65 procent) hade två barn. Inga av undersökningsdeltagare hade kommit i kontakt med 

pedofiler. 

Män 
35 % 

Kvinnor 
65 % 

under 25 år 
0 % 

25-30 år 
20 % 

31-35 år 
20 % 

36-40 år 
30 % 

41-45 år 
20 % 

över 45 år 
10 % 
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6.2. Undersökningsdeltagarnas kunskap om pedofili och sexualbrott mot barn 
Fråga 8. Det är brottsligt att vara pedofil  

 

Som tabellen visar var det 65 procent av undersökningsdeltagarna som svarade att de helt håller med om 

att det är brottsligt att vara pedofil. Endast 5 procent angav att de inte alls håller med om att det är 

brottsligt att vara pedofil.  

 

Fråga 9. Majoriteten av alla sexualbrott begås av främmande personer 

 
 

Fyrtiofem procent av undersökningsdeltagarna hade rätt när de angav att de flesta sexualbrott mot barn 

inte begås av främmande personer. Däremot svarade en fjärdedel av deltagarna att de håller med helt eller 

delvis om att majoriteten av sexualbrott begås av främmande personer. Tjugo procent däremot svarade 

”vet ej” på frågan.  
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Fråga 10. Majoriteten av alla sexualbrott begås av pedofiler 

 
 

I den här frågan hade svaren en relativt jämn fördelning. Fyrtiofem procent svarade att de helt eller delvis 

håller med om att de flesta sexualbrott mot barn begås av pedofiler. Däremot 30 procent svarade att de 

inte riktigt eller inte alls håller med. Tjugofem procent visste inte om majoriteten av sexualbrotten mot 

barn begås av pedofiler.  

 

Fråga 11. Sexuella övergrepp mot barn har ökat på under de senaste åren 

 

 

Sextio procent av undersökningsdeltagarna svarade att de håller med helt eller delvis om att sexuella 

övergrepp mot barn har ökat. Trettio procent svarade att de inte vet om sexuella övergrepp mot barn har 

ökat. 
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Fråga 12. Pedofiler har oftare tendens till återfall 

 
Fyrtio procent svarade att de håller helt eller delvis med om att pedofiler har oftare tendens till återfall. 

Här svarade även en stor del av undersökningsdeltagarna (30 procent) att de inte vet om pedofiler har 

oftare tendens till återfall. Tio procent svarade att de inte riktigt håller med om påståendet. 

 

Fråga 13. Jag har hämtat min kunskap om pedofili från… 

 
 

TV (37 procent) och tidningar (33 procent) var de mest populära informationskällorna. Från internet hade 

13 procent av undersökningsdeltagarna hämtat sin kunskap om pedofili och sexuella övergrepp mot barn, 

11 procent från böcker och 6 procent från sociala medier. Ingen av deltagarna angav att de fått sin 

information från vänner och bekanta. 
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6.3. Undersökningsdeltagarnas inställning till pedofili 
Fråga 14. Det är personens eget fel om hen är pedofil 

 

Här svarade majoriteten att de anser att det inte är personens eget fel om hen är pedofil. 55 procent 

svarade att de inte alls eller inte riktigt håller med att det är personens eget fel om hen är pedofil. 40 

procent av deltagarna svarade att de helt eller delvis håller med i påståendet. Fem procent svarade ”vet ej”. 

 

Fråga 15. Pedofiler är farliga för barn 

 

 

Som tabellen visar var det 60 procent som helt och hållet anser med att pedofiler är farliga för barn. 

Tjugofem procent svarade att de i viss mån håller med, medan 15 procent svarade att de inte vet om 

pedofiler är farliga för barn. 
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Fråga 16. Pedofiler borde inte dömas hårt 

 

Mer än hälften är av åsikt om att pedofiler inte borde dömas hårt. Tjugofem procent svarade att de inte 

riktigt höll med. Femton procent svarade ”vet ej” på frågan och endast 5 procent svarade att de håller med 

i viss mån. 

 

Fråga 17. Domen för pedofili borde vara livstids fängelse 

 
Som tabellen visar, var det 25 procent som inte alls höll med att domen för pedofili borde vara livstids 

fängelse. Tjugo procent höll inte riktigt med, 20 procent höll med helt och hållet och 20 procent svarade 

”vet ej”. 
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Fråga 18. Pedofiler ska betraktas som samhällsproblem 

 
Åttiofem procent instämde helt eller i viss mån om att pedofiler ska betraktas som ett samhällsproblem. 

Kvarstående 15 procent svarade ”vet ej”. 

 

Fråga 19. Vilken av följande faktorer anser du att är viktigast för att uppfyllas som straffet för 

sexualbrott på barn? 

 
 

Som tabellen  visar, var det 55 procent som ansåg att den viktigaste funktion av straffet för är att skydda 

samhället från framtida brott. Tjugofem procent angav att de tyckte att det är viktigast att behandla den 

dömda individen och hjälpa henom att återanpassas in i samhället, medan 20 procent svarade att den 

skyldige ska lida för det brottet hen begått.  
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6.4. Undersökningsdeltagarnas inställning till bilden av pedofili i media 
Fråga 21. Media framställer en negativ bild av personer som förgriper sig på barn 

Sextio procent instämde helt eller i viss mån att media framställer en negativ bild av pedofili, medan 30 

procent svarade att de inte riktigt eller inte alls håller med. Tio procent svarade ”vet ej” på frågan.  

 

Fråga 22. Media framställer en negativ bild av pedofiler 

Denna fråga gav liknande svar som på föregående fråga. Sextio procent instämde helt eller delvis, medan 

30 procent svarade att de inte riktigt eller inte alls håller med. Tio procent svarade att de inte vet om media 

framställer en negativ bild av pedofiler. 

 

Fråga 23. Har du hört talas om ”Nätverket stoppa pedofilerna”? 

Majoriteten (70 procent) hade inte hört talas om Nätverket stoppa pedofilerna. Hälften av de 30 procent 

som hade hört talas om nätverket hade besökt deras hemsida. 

 

6.5. Undersöknigsdeltagarnas inställning till åtgärder mot sexuella övergrepp på 
barn 
Fråga 24. Anser du att de nuvarande bestraffningsmetoderna är effektiva när det gäller att 

förebygga sexualbrott mot barn?  

 

 

Sextio procent angav att de tycker att de nuvarande bestraffningsmetoderna för sexuella övergrepp mot 

barn inte är effektiva när det gäller att förebygga sexualbrott mot barn. Endast 5 procent ansåg att 

metoderna är tillräckligt effektiva. Trettiofem procent svarade ”vet ej” . 

 

 

 

 

 

 

Ja	  
5	  %	  

Nej	  
60	  %	  

Vet	  ej	  
35	  %	  



	   27	  

 

 

 

Fråga 25. Anser du att Sverige borde införa ett sexualbrottsregister? 

 
Sjuttiofem procent av deltagarna angav att Sverige borde införa ett register för sexualbrottslingar. Endast 5 

procent var emot. Tjugo procent svarade ”vet ej”.  

 

Fråga 26. Om ja, borde ett sådant register vara tillgänglig för allmänheten? 

Majoriteten (80 procent) av de 75 procent som svarade ja till föregående fråga ansåg att ett 

sexualbrottsregister inte borde vara tillgänglig för allmänheten. 

 

Fråga 27. Det ska vidtas med åtgärder för att skydda barn från pedofiler 

 
Åttio procent av undersökningsdeltagarna instämde helt eller delvis att samhället ska vidta fler åtgärder för 

att skydda barn från pedofiler. Tio procent svarade att de håller inte riktigt med. Tio procent visste inte. 

Ingen av deltagarna angav att de inte alls håller med. 
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Fråga 28. Pedofiler borde genomgå ett rehabiliteringsförlopp som en del av sitt straff 

 
Som tabellen visar, var det 50 procent som svarade att de håller med helt och hållet om att pedofiler borde 

genomgå ett rehabiliteringsförlopp som en del av sitt straff. Trettio procent svarade att de håller med i viss 

mån, medan 10 procent svarade att de inte alls håller med. Ingen av deltagarna angav att de inte riktigt 

håller med. Tio procent svarade ”vet ej” på denna fråga.  

 

6.6. Öppna frågor 
Fråga 20. Tänk dig i en situation där du får veta att din nya granne misstänks för sexuella 

övergrepp på barn. Hur reagerar du? 

” Ringer polisen, annars socialtjänsten för att få råd. Meddelar mina närmsta grannar som har barn” 

”Vara mycket försiktig” 

”Hårt, misstänksamt. Lejonmamman i mig skulle gå igång. Vara extra vaksam. Undvika kontakt. Beroende 

på hur personen är, prata om det jag vet” 

”Blir väldigt misstänksam” 

”Komplicerat. Skyddar främst mina barn” 

”Pratar med barnen om att inte gå med vuxna man ej känner” 

”Jag skulle inte gilla det. Men hellre veta än att inte veta så jag kan ha koll och t.ex. inte låta mina mina 

barn vara hos personen själva. Jag skulle vara väldigt försiktig, åtminstone till att jag lärt känna personen 

och kunde prata om problemen” 

”Jag kommer att vara orolig och extra vaksam” 

”Hoppas att grannen flyttar och hamnar i fängelse. Blir rädd och orolig för mina barns säkerhet” 

 

Fråga 24. Vad anser du om internetsidorna som lägger upp bilder, namn och/eller adress på 

personer som dömts för sexuella övergrepp på barn? 

”Kan kännas som en trygghet för oss som har barn, men kan samtidigt vara orättvist mot den berörda, får 

ingen chans till bättring” 
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”Svårt. Generellt emot” 

”BRA!!” 

”Både bra och dåligt. Viktigt att de har rätt information” 

”Mycket tveksamt” 

”Problematiskt. Kan förstå oron hos föräldrarna men ogillar samtidigt uthängandet av individer” 

”Mycket bra! Men då måste det vara 100 % tillförlitligt info. Ingen oskyldig skall smutskastas” 

 

Fråga 29. Hur anser du att samhället bör reagera på personer som begår sexuella övergrepp på 

barn? 

”Ta avstånd och införa hårdare straff” 

”Se till att barnets bästa i första hand. Sakligt, konkret utan snask och slisk” 

”Terapi – inlåsta” 

”Bör inte arbeta med barn” 

”Handlingskraftigt” 

”Se till att personen aldrig begår övergrepp igen” 

”Hårdare straff! Grövsta och värsta ett oskyldigt barn kan råka ut för. Tvångssterilisering och resten av 

livet bakom lås och bom” 

 

Fråga 30. Hur anser du att samhället bör reagera på personer som känner dragning till barn men 

inte agerar efter sin böjelse? 

”Hur skall samhället veta att någon känner dragning till barn? Finns det vetskap om detta bör förskolor 

och skolor varnas” 

”Ge så mycket stöd det går för att personen ska fortsätta avhålla sig. Skydda dem från medierna och 

uthängning” 

”Tvångsterapi” 

”Lås in dem” 

”Så länge personen håller det inom sig finns det inget att reagera på” 

”Vård och behandling” 

”Aldrig ge minsta möjlighet till att agera efter sina sjuka fantasier” 

7. Analys  

7.1. Kunskapen om pedofili och sexuella övergrepp på barn 
Undersökningens resultat stödjer studien av Levenson et al. (2007) som visar att hos 

undersökningspersonerna finns en viss del felaktig information om pedofiler. Enligt Jahnke et al. (2013) 

kan den stereotypa bilden och myten om pedofiler bli en sanning för många. Majoriteten av mina 

undersökningsdeltagare (65 procent) såg pedofili som något brottsligt. Enligt deras bild av pedofiler leder 

ett sexuellt intresse för barn alltid till sexualbrott mot barn. Denna koppling uppkom i Imhoffs (2014) 

undersökning, där deltagarna såg ett starkt samband mellan pedofili och grova sexuella övergrepp på barn. 
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Som tidigare konstaterats har forskare uppskattat att antalet sexualbrott som begås av pedofiler ligger 

någonstans mellan 16 och 50 procent. Fyrtiofem procent av mina undersökningsdeltagare ansåg att de 

flesta sexualbrott mot barn begås av pedofiler, medan 30 procent svarade att de inte riktigt håller med eller 

inte alls håller med om detta. Härmed kan jag konstatera att de 45 procent som instämde i påståendet hade 

felaktig information. 

Oavsett de ovannämnda felaktiga uppfattningar stämde undersökningsdeltagarnas bild av pedofiler delvis 

med den aktuella forskningen. Fyrtio procent tyckte att pedofiler oftare har tendens till återfall, vilket 

stämmer med den aktuella forskningen. Dock svarade en stor andel (30 procent) att de inte vet om 

pedofiler återfaller oftare eller ej.  

 

Fyrtiofem procent av deltagarna visste även att majoriteten av alla sexualbrott mot barn begås av någon i 

barnets närhet. Förövaren är oftast någon som barnet känner, till exempel en granne, förskollärare eller 

vän till familjen (Quinn et al. 2004, s.222). Tron på stranger danger tar form genom att föräldrarna försöker 

skydda sina barn från främmande människor, även om det statiskt sett oftast begås sexuella övergrepp 

hemma, vilket kan leda till en falskt trygghetskänsla. 

 

Sextiofem procent av undersökningsdeltagarna angav att de tror att sexuella övergrepp mot barn har ökat. 

Det stämmer delvis, för enligt Brottsförebyggande rådets årliga anmälningsstatistik har siffrorna ökat 

sedan år 2005, men det går inte att säga om sexuella övergrepp har blivit vanligare eller om  

anmälningsbenägenheten har ökat. Här kan det inte med säkerhet sägas om deltagarna hade rätt eller fel. 

Den stora mediala uppmärksamheten om pedofili kan lätt skapa en bild av att sexualbrott mot barn och 

sexuellt intresse för barn har blivit vanligare. En tro på att sexuella övergrepp blivit vanligare leder till att 

föräldrarna blir rädda och kan aktivt börja leta efter tecken på pedofili i deras närhet, vilket kan resultera i 

att oskyldiga personer blir stigmatiserade om de misstänks för sexuella övergrepp.  

 

Tv och tidningar var de mest använda kunskapskällor hos undersökningsdeltagarna. Dessa kan enligt min 

mening ses som i viss mån tillförlitliga källor för kunskap, men deltagarnas till viss del felaktiga kunskaper 

tyder på att deras källor har gett information som inte stämmer med den aktuella forskningen. 

7.2. Inställningen till pedofili  
I likhet med tidigare forskning (se kapitel 2) visar mitt resultat att deltagarnas inställning till pedofili är 

negativ och präglad av rädsla även om de inte någon gång kommit i kontakt med pedofiler. Detta antyder 

att pedofiler är en stigmatiserad grupp. Sextio procent ansåg att pedofiler är farliga för barn och många såg 

positivt på internetsidorna som publicerar personuppgifter av personer som dömts för sexuella övergrepp 

på barn. Majoriteten var positiv till införandet av ett sexualbrottsregister, men det var även några deltagare 

som hade en kritisk inställning till den offentliga uthängningen av pedofiler. Ett införande av ett 

sexualbrottsregister skulle göra att människorna tar ännu mer avstånd från personen ifråga, vilket ökar 

graden av stigmat. Den aktuella forskningen visar att detta kan leda till ökad återfallsrisk. Social distans 

och rädsla för diskriminering på grund av publiceringen av personuppgifter kan leda till ökad social 

isolering, vilket enligt Jahnke et al. (2014) är kopplad till ”pedophilic motivation”. Skamkänslor  

 



	   31	  

 

hos den stigmatiserade personen kan leda till en vilja att gömma sig och dölja sin faktiska identitet, men 

även till en hatisk inställning till medmänniskor som sker som ett resultat av externalisering från samhället 

(Proeve & Howells 2006, s.133). Dessutom kan det hända att personen söker sig till likasinnande, och 

genom att bli medlem i avvikargrupp förstärks den avvikande identiteten och personen lär sig ofta nya sätt 

att genomföra sina avvikande handlingar med minsta besvär (Becker 2006, s.44-5).  

Resultatet visar att undersökningsdeltagarna såg pedofilerna som en homogen grupp av predatory child sex 

offenders, men också som en grupp av förtryckta individer som är i behov av behandling. Fyrtio procent 

ansåg att det är personens eget fel om hen är pedofil, vilket kan göra det lättare att skuldbelägga personen. 

Om ens granne skulle bli misstänkt för pedofili skulle många av undersökningsdeltagarna bli oroliga och ta 

avstånd från personen, vilket dessutom i sin tur kan leda till ökad social isolering på grund av att 

avvikaridentiteten avslöjats. När den misskreditabla avvikaren avslöjas blir hen plötsligt en person som 

antas vara benägen att begå grova sexualbrott – var som helst, när som helst. Det var några personer som 

angav att de skulle försöka lära känna den nya grannen först och försöka prata om problemet, vilket skulle 

förbättra den misstänktes situation och minska stigmatiseringen. Flera undersökningspersoner svarade på 

fråga 30 att de anser att pedofiler ska ges stöd för att de ska avhålla sig från brottsligt beteende, och att de 

ska skyddas från medierna och den offentliga uthängningen. Medias och internets roll är här stor, eftersom 

de förstärker den avvikande identiteten (Proeve & Howells 2006, s.128). Sextio procent instämde i att 

media framför en negativ bild av pedofiler. Som tidigare konstaterats hade deltagarna en viss felaktig 

kunskap om pedofili, vilket kan bero på att deras kunskapskällor haft felaktig information. Denna typ av 

felaktig information och den mediala bilden baserad på rädsla och myter kan enligt min mening leda till 

ökad stigmatisering. Då är det inte förvånande att människorna vill använda hårda tag för att skydda sina 

barn.  

Vad kan konstateras om den låga svarfrekvensen på undersökningen? Svarsfrekvensen som ligger på 16 

procent tyder på att föräldrarna inte är villiga att prata om sexuella övergrepp på barn och rädslan för 

pedofiler väcks i dem, vilket medför att risken för felaktig kunskap och stigmatisering ökar.   

7.3. Synen på straff och brottsprevention 
De 20 procent som ansåg straffets viktigaste funktion vara att den dömde ska lida för brottet hen begått 

kan ses som förespråkare av vedergällningsteorin. En del av undersökningspersonerna skrev att det skulle 

vara rättvist att ta avstånd från personer som förgriper sig på barn, låsa in dem för livstid och 

tvångssterilisera dem. Dessa undersökningsdeltagare ser dessa åtgärder som en rättvis vedergällning till det 

begångna brottet. 

Sjuttiofem procent av undersökningspersonerna ansåg att ett sexualbrottsregister borde införas i Sverige, 

och 25 procent var även för att göra registret tillgänglig för allmänheten. Att publicera den dömdes 

personuppgifter kan ses som en slags offentligt förställt straff, eftersom hela omvärlden då får vetskap om 

det personen har gjort sig skyldig till. Införandet av ett sexualbrottsregister tillgängligt för allmänheten 

skulle fungera som en form av omedelbar avskräckning. Meningen med ett sexualbrottsregister är att 

skapa en trygghetskänsla hos allmänheten, och att hotet för ”offentligt verkställda straff” skulle göra att 

pedofiler håller sig borta från brott. Denna typ av kontrollhöjning skulle skapa en ökad känsla av trygghet 

hos befolkningen, men påverka den dömde negativt eftersom människorna skulle ta mer distans från  
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personen ifråga. Den offentliga uthängningen av pedofiler kan även öka risken för hatbrott mot dessa 

personer. 

Tjugofem procent ansåg straffets viktigaste funktion vara att behandla den brottsliga personen och hjälpa 

henom att återanpassa sig till samhället efter frigivningen. Dessa personer kan ses som förespråkare för 

behandlingsideologin. Femtiofem procent ansåg att det inte är personens eget fel om hen är pedofil, vilket 

tyder på att en stor del av undersökningdeltagarna anser att personen blir pedofil på grund sådana 

livsomständigheter som går inte att styra. Denna typ av optimistisk syn på individen är kännetecknande 

för behandlingsideologin − om en pedofil förgriper sig på barn är ett tecken på hens felaktiga utveckling. 

Åttio procent är för att pedofiler borde genomgå ett rehabiliteringsförlopp. Enligt behandlingsideologin 

kan pedofilens återfallsrisk undanröjas genom behandling. Att återanpassa sexualförbrytaren till samhället 

ger resurser för ett normalt liv, vilket hjälper till att motverka den avvikande identiteten. Tyvärr har 

forskningen visat att behandlingen av pedofili har gett varierande resultat och att pedofiler har en hög 

återfallsrisk. Individualprevention förutsätter tillförlitliga prognoser om den dömdes återfallsrisk (Jareborg 

& Zila 2010, s.89). En upplevd känsla av starkt stigma är något som påverkar pedofilen negativt och kan 

förhindra henom att våga söka hjälp och prata om problemet , och som tidigare konstaterats leder detta till 

ökad risk att pedofilen förgriper sig sexuellt på barn.  

 

Sextio procent av mina undersökningsdeltagare ansåg att de nuvarande bestraffningsmetoderna inte är 

tillräckligt effektiva för at förebygga sexualbrott mot barn och 80 procent av undersökningsdeltagarna 

tyckte att samhället ska vidta fler åtgärder för att skydda barn från pedofiler. Åttio procent var av åsikten 

att pedofiler ska dömas hårt. Ilskan mot pedofiler blottades när en undersökningsdeltagare angav i den 

öppna frågan om hur samhället bör reagera på personer som förgriper sig på barn: ”Hårdare straff! 

Grövsta och värsta ett oskyldigt barn kan råka ut för. Tvångssterilisering och resten av livet bakom lås och 

bom”. En vanlig uppfattning är att strängare straff resulterar i minskad brottslighet. Höjd bestraffningsrisk 

och högre straff påverkar inte dem som inte överhuvudtaget skulle begå brott eller dem som inte påverkas 

av risken att bli bestraffade (Jareborg & Zila 2010 s.77). Många pedofiler lider av dålig självkontroll och 

tvångsmässigt beteende (Martens 1998, s.26-7, Murray 2000, s.221) och kan därmed knappast påverkas av 

risken att bli bestraffad. Oavsett en tydlig vilja till att vidta strängare åtgärder mot pedofiler ansåg 45 

procent att domen för pedofili inte borde vara livstids fängelse. Här kan vi inte veta vilken typ av straff 

eller åtgärd som deltagarna skulle vilja införa. Studiens resultat visar att undersökningsdeltagarna har en tro 

på medelbar avskräckning – de anser att ett hot om straff skulle förhindra pedofiler från att begå brott. 

Enligt undersökningsdeltagarna kan denna effekt uppnås genom skarpare åtgärder och höjda straff.  

 

Rädslan och bristen på kunskap om pedofili kan leda till att viljan att åberopa extrema åtgärder för att 

motarbeta problemet och att människor utrycker sitt missnöje för de nuvarande bestraffningsmetoderna. 

Extrema åtgärder, till exempel att ”låsa in dem” som en undersökningsdeltagare uttryckte sig, hjälper 

kanske för det korta loppet, men risken att detta skulle öka rädslan inom pedofiler för att söka för hjälp är 

stor. Skammen hos de misskreditabla pedofiler gör det är svårt att prata om situationen och förhindrar 

dem från att söka terapeutisk hjälp, vilket de är i behov av. Detta medför att pedofiler isoleras ännu mer 

från samhället. Stigmat kan bli så starkt att diskriminering av pedofiler börjar ta mer extrema former, till  
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exempel trakasserier. Om människor anser att rättvisan inte går att uppnås genom rättssystemet kan de ta 

rätten i sina egna händer.  

8. Avslutande diskussion 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att undersökningsdeltagarna hade kännedom om pedofilernas 

återfallsrisk och att förövaren är ofta någon i barnens närhet, men hade felaktig kunskap om pedofilins 

laglighet. Studiens resultat tyder på att pedofiler är en stigmatiserad grupp, vilket kan resultera i att de vill 

gömma sig och vågar inte söka hjälp. Majoriteten av undersökningsdeltagarna var positiva till införandet 

av ett sexualbrottsregister och ansåg att hårdare åtgärder mot sexualbrott mot barn bör tas i bruk. 

Tjugofem procent talade för behandlingsideologin, vilket tyder på att det finns kunskap om att pedofiler 

ska behandlas för att kunna minska sexualbrott mot barn.  

 

Pedofilerna ska vara ansvariga för sina handlingar – inte för sin existens. Det är inte populärt att stötta 

misförstådda grupper, speciellt om de associeras med fara och oro. Pedofilen som förgriper sig på barn 

orsakar mycket lidande för offret och sina närstående. Därför måste sexualbrott mot barn bekämpas, och 

det borde börjas med att öka kunskapen om pedofilerna och de personer som ligger i riskgruppen för 

sexuella övergrepp mot barn. Ökad kunskap kan minska det starka stigmat pedofilerna har, och därmed 

sänka tröskeln till att våga söka hjälp. Detta skulle förhindra att pedofiler externaliseras från samhället.  

 

Pedofili och sexuella övergrepp på barn är tabubelagda ämnen som borde uppmärksammas mer, och av 

den anledningen är det av stor vikt att studera detta ämne vidare. Genom att använda denna pilotstudie 

som vägledande verktyg kan en mer djupgående attitydundersökning av ett större urval utföras. En mer 

omfattande studie skulle möjliggöra generaliseringen av resultatet. För att få en högre svarsfrekvens på 

enkäten borde antalet enkätfrågor minskas och öppna frågor undvikas. Enkäten kunde kompletteras med 

intervjuer eller fokusgrupper.  
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Bilaga 
Enkätformulär 

 
Rättssociologiska institutionen 

 

Enkätundersökning 

 

Denna undersökning är en del av en studie i kriminologi vid Lunds universitet. Syftet med arbetet är att 

undersöka föräldrars attityder mot pedofili och pedofiler. Enkäten tar ca 7 minuter att svara på. 

 

Med pedofil menas en person som har återkommande sexuella fantasier, driftsimpulser eller beteenden 

rörande barn som är 12 år eller yngre.  

 

Undersökningen är anonym och alla svar hanteras konfidentiellt. Du har rätt att avbryta din medverkan 

när som helst. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta mig via min e-postadress: 

kri12hva@student.lu.se 

 

Heli Välitalo 

 

Del 1. Bakgrund 

Var vänlig och kryssa i det alternativet som passar bäst. 

 

1. Kön 

☐ man  

☐ kvinna  

☐ annat  

 

2. Ålder  

☐ under 25  

☐ 25-30  

☐ 31-35  

☐ 36-40  
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☐ 41-45  

☐ över 45  

 

3. Yrke ________________ 

 

4. Antal barn ___________ 

 

5. Åldern av dina barn__________________________ 

 

6. Födelseår för ditt första barn ___________ 

 

7. Har du någon gång kommit i kontakt med pedofiler? 

☐ ja  

☐ nej  

 

Om ja, på vilket sätt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Del 2.  Din kunskap om pedofili 

Här följer några påståenden om pedofili och pedofiler. Var vänlig och ta ställning till i vilken grad Du instämmer i dem. 

 

8. Det är brottsligt att vara pedofil 

☐ håller med helt och hållet  

☐ håller i viss mån med  

☐ vet ej  

☐ håller inte riktigt med  

☐ håller inte alls med  

 

9. Majoriteten av sexualbrott mot barn begås av främmande personer 

☐ håller med helt och hållet  

☐ håller i viss mån med  

☐ vet ej  

☐ håller inte riktigt med  

☐ håller inte alls med  

 

10. Majoriteten av sexuella övergrepp på barn begås av pedofiler 

☐ håller med helt och hållet  
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☐ håller i viss mån med  

☐ vet ej  

☐ håller inte riktigt med  

☐ håller inte alls med  

 

11. Sexuella övergrepp mot barn har ökat under de senaste åren 

☐ håller med helt och hållet  

☐ håller i viss mån med  

☐ vet ej  

☐ håller inte riktigt med  

☐ håller inte alls med  

 

12. Pedofiler har oftare tendens till återfall i jämförelse med andra typer av sexualbrottslingar 

☐ håller med helt och hållet  

☐ håller i viss mån med  

☐ vet ej  

☐ håller inte riktigt med  

☐ håller inte alls med  

 

13. Jag har hämtat min kunskap om pedofili från 

☐ vänner och bekanta 

☐ tv 

☐ internet 

☐ sociala medier 

☐ tidningar 

☐ böcker 

☐ någon annanstans, 

    varifrån ______________________ 

 

Del 3.  Din inställning till pedofili 

Här följer några påståenden om pedofili. Var vänlig och ta ställning till i vilken grad Du instämmer i dem. 

 

 

14. Det är personens eget fel om hen är pedofil 

☐ håller med helt och hållet  

☐ håller i viss mån med  

☐ vet ej  

☐ håller inte riktigt med  

☐ håller inte alls med  
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15. Pedofiler är farliga för barn 

☐ håller med helt och hållet  

☐ håller i viss mån med  

☐ vet ej  

☐ håller inte riktigt med  

☐ håller inte alls med  

 

16. Pedofiler borde inte dömas hårt  

☐ håller med helt och hållet  

☐ håller i viss mån med  

☐ vet ej  

☐ håller inte riktigt med  

☐ håller inte alls med  

 

17. Domen för pedofili borde vara livstids fängelse  

☐ håller med helt och hållet  

☐ håller i viss mån med  

☐ vet ej  

☐ håller inte riktigt med  

☐ håller inte alls med  

 

18. Pedofiler ska betraktas som ett problem i samhället 

☐ håller med helt och hållet  

☐ håller i viss mån med  

☐ vet ej  

☐ håller inte riktigt med  

☐ håller inte alls med  

 

19. Vilken av följande faktorer anser du att är viktigast att uppfyllas som straffet för sexualbrott på 

barn?  

☐ Att behandla den dömda individen och hjälpa henom att återanpassas in i samhället 

☐ Att skydda samhället från framtida brott  

☐ Att den skyldige lider för brottet  

 

20. Tänk dig i en situation där du får veta att din nya granne misstänks för sexuella övergrepp på 

barn. Hur reagerar du? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Del 4.  Pedofili och media 

Var vänlig och kryssa i det alternativet som passar bäst. 

 

21. Media framställer en negativ bild av personer som förgriper sig på barn 

☐ håller med helt och hållet  

☐ håller i viss mån med  

☐ vet ej  

☐ håller inte riktigt med  

☐ håller inte alls med  

 

22. Media framställer en negativ bild av pedofili 

☐ håller med helt och hållet  

☐ håller i viss mån med  

☐ vet ej  

☐ håller inte riktigt med  

☐ håller inte alls med  

 

23. Har du hört talas om ”Nätverket stoppa pedofilerna”? 

☐ ja  

☐ nej  

 

Om ja, har du besökt deras hemsida? 

☐ ja  

☐ nej  

 

24. Vad anser du om internetsidorna som lägger upp bilder, namn och/eller adress på personer 

som dömts för sexuella övergrepp på barn? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Del 5.  Åtgärder mot sexuella övergrepp på barn 

Var vänlig och kryssa i det alternativet som passar bäst. 

 

25. Anser du att nuvarande bestraffningsmetoder är effektiva när det gäller att förebygga 

sexualbrott mot barn? 

☐ ja  

☐ nej  

☐ vet ej 
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26. Det har funnits mycket diskussion om att Sverige borde följa USA:s mönster och starta ett 

register över personer som begått sexuella övergrepp på barn med syfte att underlätta polisens 

arbete. Anser du att denna typ av register borde införas i Sverige? 

☐ ja  

☐ nej  

☐ vet ej 

 

Om ja, anser du att ett sådant register borde vara tillgängligt för allmänheten? 

☐ ja  

☐ nej  

 

27. Det ska vidtas fler åtgärder för att skydda barn från pedofiler 

☐ håller med helt och hållet  

☐ håller i viss mån med  

☐ vet ej  

☐ håller inte riktigt med  

☐ håller inte alls med  

 

28. Pedofiler borde genomgå ett rehabileringsförlopp som en del av sitt straff 

☐ håller med helt och hållet  

☐ håller i viss mån med  

☐ vet ej  

☐ håller inte riktigt med  

☐ håller inte alls med  

 

29. Hur anser du att samhället bör reagera på personer som begår sexuella övergrepp på barn? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

30. Hur anser du att samhället bör reagera på personer som känner dragning till barn men inte 

agerar efter sin böjelse? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem gärna här 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Tack så mycket för din medverkan! 


