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Grooming, sexuella övergrepp online, ökar och enligt forskning tillskrivs 
dess offer mer negativa attityder i kontrast till offer som utsatts för 
sexualbrott som skett i verkligheten. Studiens syfte var att undersöka 
skillnader i studenters attityder gällande en flicka som utsatts för grooming 
kontra sexuella övergrepp utan initierad kontakt online. Även 
könsskillnader i negativa attityder undersöktes. Fyra enkäter med olika 
scenarion besvarades av 290 studenter mellan 17–59 år. Resultatet visade 
att mer negativa attityder tillskrevs offret som utsatts online i jämförelse 
med offret som utsatts för övergrepp utan initierad kontakt online. Män 
påvisade mer negativa attityder än kvinnor i samtliga scenarion. Resultaten 
överensstämmer med tidigare forskning. Att bemötas av negativa och 
skuldbeläggande attityder från omgivningen kan utöver de personliga 
konsekvenserna även leda till att färre anmälningar görs, vilket följaktligen 
bidrar till att fler gärningsmän går fria. 

 
 
I Sverige liksom resten av världen uppskattas det att var femte barn har utsatts för sexuella 
övergrepp (Rädda barnen, 2016). Till följd av barns och ungdomars ökade 
internetanvändning har en ny form av övergrepp på senare år vuxit fram; grooming, vilket 
innebär att en vuxen person tar kontakt med en minderårig i sexuella syften där kontakten till 
slut övergår i övergrepp (Polisen, 2016). Utöver att ha drabbats av ett sexuellt övergrepp 
riskerar även brottsoffer att utsättas för en sekundär traumatisering i de fall då omgivningen 
och samhället tillskriver offret ytterligare skuld och ansvar för det som hänt (Correia, Aguiar 
& Vala, 2001). Tidigare forskning visar att särskilda faktorer har större betydelse för hur 
mycket skuld som läggs på offret, exempelvis vilken relation offret och förövaren har haft 
sedan innan (Grubb & Harrower, 2009). Studier visar även att personer som blivit utsatta för 
sexuella övergrepp online blir mer skuldbelagda än de som utsatts för övergrepp enbart i 
verkligheten (Landström, Strömvall & Alfredsson, 2016) samt att män har mer negativa 
attityder kring offret än kvinnor (Grubb & Harrower, 2009; Hatton & Duff, 2016). Attityder 
kring groomingoffer förefaller vara ett förhållandevis outforskat område samtidigt som 
antalet anmälningar stiger (BRÅ, 2013). Föreliggande studies mål är att jämföra attityder 
kring offer gällande sexuella övergrepp både i verkligheten och online.  
 
Definitionen av ett sexuellt övergrepp mot barn varierar men ”övergripande kan ett sexuellt 
övergrepp mot ett barn eller tonåring definieras som en handling eller situation med sexuell 
innebörd där en vuxen utnyttjar en underårig” (Granhag & Christianson, 2008, sid. 204), 
vilket är den tolkning denna studie haft som utgångspunkt. Inom sexuella övergrepp ingår 
även våldtäkt mot barn vilket innebär att ha samlag med ett barn under 15 år eller att 
genomföra en handling som kan jämställas med samlag (Polisen, 2016). Närapå all statistik 
som finns gällande barn som fallit offer för sexuella övergrepp pekar på att förövaren med 
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största sannolikhet är en man och majoriteten av fallen är en flicka (BRÅ, 2016, 2007, 2005; 
Schillaci, 2015; Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2014). Till följd av detta berör föreliggande 
studie enbart kvinnliga brottsoffer där förövaren är en man. I många sexualbrott som avser 
barn under 15 år kan förövare även dömas om barnet varit över 15, men under 18 år. Detta 
förutsätter att brottet avsett att specifikt skada barnets hälsa, i sådana fall räknas en person 
under 18 år fyllda i juridisk mening fortfarande som ett barn (Polisen, 2016).  

Grooming  
Idag har så gott som alla ungdomar mellan 11 - 19 år tillgång till mobiltelefoner och internet. 
Den populäraste sysselsättningen bland elever på högstadiet och gymnasiet är att besöka 
sociala nätverk (Statens Medieråd, 2015). Många föräldrar oroar sig över sina tonårsbarns 
internetbeteenden gällande vilka deras barn interagerar med och vilken typ av information 
de delar (George & Odgers, 2015). En studie som omfattade 1000 ungdomar påvisade att en 
femtedel någon gång sänt en nakenbild eller halvnaken bild på sig själv samt sexuella sms. 
En tredjedel av ungdomarna angav att de någon gång mottagit ett sådant meddelande 
(Fleschler Peskin et al., 2013, refererad i George & Odgers, 2015). I Brottsförebyggande 
rådets webbundersökning (2007) visade det sig att tjejer var märkbart mer utsatta för sexuella 
kontakter. Majoriteten av tjejerna uppgav att de vid något tillfälle blivit utsatta för oönskad 
sexuell kontakt via internet och mer än en tredjedel svarade att en sexuell kontakt skett innan 
de fyllt femton år. Tjejer upplevde även i högre utsträckning än killar att kontakten varit 
obehaglig (BRÅ, 2007).  

Sedan 2009 är själva agerandet att ta kontakt med barn för sexuella syften straffbart enligt 
svensk lagstiftning (BrB 2009:343). Grooming är en process som involverar att 
gärningsmannen stegvis bygger upp ett band med barnet med intentionen att kontakten så 
småningom ska övergå till sexuella närmanden, antingen enbart via internet eller så 
småningom även i verkligheten (Craven, Brown & Gilchrist, 2006). I boken “Jag kände mig 
speciell” av Rogland och Christianson (2012) beskrivs processen i kontakten mellan förövare 
och offer. Till en början söker sig groomaren till internetsajter där han vet att många barn 
håller till och utger sig ofta för att vara någon i barnets egen ålder, ofta genom falska namn 
och profilbilder. Den första kontakten sker vanligtvis i offentliga chatt-rum eller liknande 
sociala forum från vilket förövaren sedan försöker förflytta kontakten till en mer personlig 
plats, gärna med webbkamera. Groomaren är i många fall oerhört manipulativ och ju mer 
tillit han vinner hos barnet desto mer krav ställer han på den sexuella kontakten (Rogland & 
Christianson, 2012). Till en början är kontakten ofta positiv och bekräftande och ju mer 
frekvent kontakten mellan groomaren och barnet blir - desto mer trappas kontakten upp i 
sexualisering. Till slut blir det sexuella beteendet normaliserat mellan förövaren och barnet 
(Rogland & Christianson, 2012; Schillachi, 2015). Då groomaren är en skicklig manipulatör 
är det inte ovanligt att barnet ”självmant” skickar den första bilden på sig själv för att få 
ytterligare bekräftelse och uppmuntran av gärningsmannen. Redan efter att ha skickat första 
bilden känner många barn skam och skuld, vilket försvårar berättande för en vuxen för att be 
om hjälp. Detta kan liknas med att barnet fastnar i en fälla av skam. Då barnet till en början 
själv accepterat kontakten med förövaren ger detta upphov till starka skuld- och skamkänslor, 
vilket fasthållet barnet i förövarens grepp (Rogland & Christianson 2012; Schillachi, 2015). 
Då mestadels av informationen och dokumentationen mellan barnet och gärningsmannen 
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finns sparad, med eventuell risk att visas offentligt, förefaller det ännu svårare för barnet att 
berätta vad som har hänt då detta medför ytterligare känslor av skuld (Palmer & Stacey, 2004, 
refererad i Granhag & Christianson, 2008).  

Briggs, Simon och Simonsen (2011) fann i en kvalitativ studie två huvudgrupper av förövare 
inom grooming. Den ena gruppen av förövare föreslog konsekvent att få träffa offren i 
verkligheten medan den andra gruppen, “fantasigruppen”, fick utlopp för sina fantasier 
enbart via utbytet som skedde online (Briggs et al., 2011). Grooming online definieras i denna 
studie som fall då övergreppen enbart skett via internet, där barnet har utnyttjats och 
manipulerats till att skicka sexuellt material utan att gärningsmannen initierat att träffas i 
verkligheten. Om förövaren utnyttjat eller påverkat ett barn under 15 år att posera sexuellt 
kan förövaren dömas till utnyttjande av barn för sexuell posering, enligt svensk lagstiftning 
(BrB 2005:90). Anmälningar ökar kraftigt om utnyttjande av barn för sexuell posering (BRÅ, 
2013). Emellertid är de polisanmälda brotten bara en liten del av alla brott som sker, då 
mörkertalet antas vara stort. I de flesta fall är offret en flicka och förövaren en man. Däremot 
kan det antas att det finns ett stort mörkertal gällande våldtäkter mot pojkar samt att det finns 
fler kvinnliga förövare än vad brottsstatistiken visar (Schillachi, 2015).  

En del av de förövare som verkar på internet nöjer sig inte med att utnyttja barnet online, i 
detta fall berör det grooming online som övergår till sexuella övergrepp i verkligheten 
(Briggs et al., 2011).  Anledningen till mötet i verkligheten kan dels vara att förövaren 
manipulerat och utpressat barnet i hot om att annars sprida bilder barnet tidigare skickat. På 
detta sätt fastnar barnet i ”skamfällan”, utan att se någon annan utväg än att träffa groomaren 
i hopp om det ska få ett slut (Schillachi, 2015). I andra fall kan kontakten präglas av löften 
om exempelvis ett modellkontrakt eller pengar som får barnet att lockas till ett möte (Rogland 
& Christianson, 2012). Om förövaren begått denna gärning med ett barn som är under 15 år 
kan hen dömas till kontakt med barn i sexuellt syfte, enligt svensk lagstiftning (BrB 
2009:343). På regeringens uppdrag gjorde Brottsförebyggande rådet (2013) en uppföljning 
och granskning av straffbestämmelsen kontakt med barn i sexuellt syfte. Av de fall som 
ingick i rapporten gick enbart 10 procent till åtal. Från att straffbestämmelsen antogs år 2009 
till 2012 registrerades 617 anmälda brott av polisen, av dessa åtalades enbart förövare i fem 
av fallen (BRÅ, 2013).  

Sexuella övergrepp utan initierad kontakt online  
Trots att anmälningar kring grooming online ökar (BRÅ, 2013) sker de flesta sexuella 
övergreppen utanför den virtuella världen (BRÅ, 2016, 2005). Den näst vanligaste kategorin 
av sexuella övergrepp, efter våldtäkt av en närstående, som sker mot barn är våldtäkt av en 
ytligt bekant person (BRÅ, 2005). Vad som definierar en ytligt bekant gärningsman är 
exempelvis ett syskon till en vän eller en person offret ”dejtar”. Övergreppen kan ske på en 
fest, i skolan, utomhus eller hemma hos personen offret träffat (BRÅ, 2016). Inom denna 
kategori av våldtäkter är offret oftast en flicka vars medelålder är 14 år och förövaren en man 
på 20 år. Oftast träffas offret och gärningsmannen utomhus där en betydande del av 
övergreppen också begås och utöver det sker en stor del av våldtäkterna i antingen offrets 
eller förövarens bostad. Inom denna kategori av våldtäkter är inslag av alkohol avsevärt större 
än i andra fall (våldtäkt av en närstående eller en främmande gärningsman), där en fjärdedel 
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av gärningsmännen och nästan hälften av offren druckit alkohol i anknytning till våldtäkten. 
Av de fall då offret själv anmält övergreppet förekommer det att offret, av något skäl, inte 
längre vill medverka i utredningen. Många av de inledda förundersökningar som påbörjas 
läggs ned, ofta med motiveringen att brott ej kan styrkas. Det finns även anledning att tro att 
det råder ett mörkertal gällande anmälningar där offret blivit utsatt för sexualbrott av en 
närstående då denna typ av information är känslig att delge (BRÅ, 2005).  
 
I andra fall av sexuella övergrepp är gärningsmannen till offret en främmande person. När 
det gäller våldtäkt mot barn under 15 år är våldtäkt av en obekant gärningsman den minst 
vanliga kategorin bland våldtäkter. Detta skiljer sig markant från statistik kring våldtäkter på 
barn och ungdomar över 15 år, där motsvarande kategori är den mest frekvent anmälda typen 
av våldtäkt (BRÅ, 2016). Oftast rör det sig om en överfallsvåldtäkt som inleds av ett plötsligt 
angrepp där gärningsmannen konfronterar och förgriper sig på offret utomhus. Liksom offer 
vid våldtäkter begångna av gärningsmän som är bekanta är genomsnittsoffret i detta avseende 
en 14-årig flicka. Den största delen av denna typ av sexuella övergrepp anmäls av offret själv. 
Många våldtäkter anmäls direkt i anslutning till brottet och hälften av fallen inom ett dygn. 
Våldtäkter av gärningsmän som är obekanta med offren är den kategori av våldtäkt mot barn 
där en inledd förundersökning med största sannolikhet kommer att läggas ned. Denna 
kategori av våldtäkter mot barn är den som i minsta omfattning leder till att beslut om åtal 
fattas (BRÅ, 2005).  

Att utsättas för sexuella övergrepp är ett utav de värsta trauman en människa kan utsättas för 
vilket följaktningen kan leda till en rad negativa konsekvenser för den drabbade (Rogland & 
Christianson, 2012). Det som förefaller mest problematisk att handskas med är den psykiska 
upplevelsen kring händelseförloppet (Hagemann, 1992, refererad i Granhag & Christianson, 
2008). Studier visar även att barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp tenderar att lida 
av svåra depressioner i större utsträckning än barn som farit illa i allmänhet (Münzer, Jörg & 
Goldbeck, 2016). I Rogland och Christiansons studie (2012) som studerat brottsoffer som 
utsatts för grooming uppger offer att de efter övergreppen “skurit sig i armarna, försökt ta 
livet av sig, haft problem med panikångest, fått svåra depressioner, börjat ett långvarigt 
missbruk, fått svåra problem med sexliv och fått fysiska skador” (sid. 142). Det går 
följaktligen att konstatera att typen av sexuellt övergrepp inte verkar avgörande gällande hur 
offren efter händelsen mår.  

Attityder kring brottsoffer  
Utöver konsekvenserna att ha utsatts för ett övergrepp kan brottet även leda till 
skuldbeläggande känslor hos offret själv, främst i form av anklagelser kring det egna 
beteendet men också kring den egna personligheten (Miller & Porter, 1983, refererad i 
Granhag & Christianson, 2008). Det är inte ovanligt att barn under 16 år som utsatts för 
sexuella övergrepp visar en ovilja till att avslöja vad som hänt dem (Pipe, Lamb, Orbach & 
Cederborg, 2007, refererad i Hatton & Duff, 2016) vilket delvis beror på barnets rädslor att 
bli negativt bemött av deras omgivning (Furniss, 1991, refererad i Hatton & Duff, 2016). 
Kvinnliga offer för våldtäkt och sexualbrott berättar att de efter de sexuella övergreppen, 
snarare än gärningsmannen, får utstå skuldbeläggande attityder från omvärlden (Granhag & 
Christianson, 2008). En studie av Frazier och Shauben (1994) visade att kvinnor som fallit 
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offer för sexuella övergrepp och som sedan klandrat sig själva i större mån upplevde 
svårigheter att återhämta sig på lång sikt.  
 
Tidigare forskning indikerar att särskilda faktorer har en mer betydande roll för hur mycket 
skuld som offret tillskrivs; vilka kläder hon haft på sig, om hon varit berusad av alkohol vid 
tillfället för övergreppet samt om hon självmant ensam gått iväg med gärningsmannen är alla 
faktorer som bidrar till att offret skuldbeläggs mer (Pollard, 1992, refererad i Ståhl, Eek & 
Kazemi, 2010). Vad för typ av relation offret haft till gärningsmannen tycks även ha en 
betydande roll, där mer ansvar tillskrivs i fall hon mer eller mindre känt mannen sedan innan 
i kontrast till om mannen varit obekant (Bridges & McGrail, 1989). I en brittisk studie av 
Grubb och Harrower (2009) mättes 160 universitetsstudenters skuldbeläggande attityder 
kring våldtäktsoffer för tre olika typer av sexualbrott: våldtäkt av en främmande person, 
våldtäkt av bekant samt våldtäkt där offret nyligen träffat mannen och betett sig riskfyllt och 
förföriskt. Resultaten visade att deltagarna tillskrev offret minst skuld i det fall förövaren 
varit helt främmande för offret, mer skuld i det fall förövaren i viss mån var bekant för offret 
och mest skuld i det fall offret betett sig ”förföriskt” (Grubb & Harrower, 2009). I en svensk 
studie av Landström, Strömwall och Alfredsson (2016) jämfördes respondenternas ställning 
till ett offer som utsatts för olika “allvarliga brott”. Deltagarna fick läsa separata scenarion 
där det kvinnliga offret antingen blivit utsatt för fysisk våldtäkt eller sexuella trakasserier 
online, där det sistnämnda var tänkt skulle spegla det “mindre allvarliga” brottet. Resultatet 
visade, trots små skillnader, att offret blev tillskriven mer skuld i det fall hon blivit sexuellt 
trakasserad via internet än när hon utsatts för fysisk våldtäkt.  

Ett test som har framtagits för att mäta negativa attityder kring offer för våldtäkt är Rape 
Myth Acceptance Scale. Lonsway och Fitzgerald (1994) definierade acceptans av myter kring 
våldtäkt som ”attityder och falska övertygelser om våldtäkter som förnekar eller förminskar 
offrets skador och/eller skuldbelägger offret för dennes diskriminering”. Burt (1980, 
refererad i Cohn, Brown & Dupuis, 2009) föreslog att personer som upprätthåller myterna 
kring våldtäkter är personer som i högre grad rättfärdigar eller nonchalerar brott och 
beteenden kopplade till våldtäkter. Personer med höga poäng på skalan har även visat besitta 
svårigheter att medge att våldtäkter kan se ut på olika sätt via olika scenarion som inte enbart 
varit exempel - utan de facto beskrivningar av en våldtäkt (Fischer, 1986; Norris & Cubbins, 
1992, refererad i Ståhl & Kazemi, 2010). Forskning visar att dessa attityder i samhället 
påverkar i vilken utsträckning offren i sin tur anmäler våldtäkterna (Cohn et al., 2009).  

En frekvent undersökt och omtalad faktor som tros kunna påverka attityderna kring 
sexualbrottsoffer är respondentens kön. Majoriteten av tidigare studier tyder på att män i 
högre grad än kvinnor skuldbelägger brottsoffret (Landström et al., 2016). I en nyligen utförd 
studie av Hayes, Abbott och Cook (2016) deltog 263 amerikanska college- och 
universitetsstudenter i en enkätundersökning där accepterandet av negativa våldtäktsmyter, 
rape myths, undersöktes. Enkäten omfattade fem underkategorier av faktorer: rättfärdigande, 
skuld, status, kön och taktik för övergreppet. Resultatet av studien visade att de manliga 
deltagarna accepterade myterna kring våldtäkt mer än de kvinnliga deltagarna i alla fem 
underkategorier. I linje med detta fann Grubb och Harrower (2009) att män i högre 
utsträckning än kvinnor påvisade negativa attityder kring kvinnliga offer, där männen bland 
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annat tillskrev offer för sexualbrott mer ansvar i det som skett. En metaanalys av Hatton och 
Duff (2016) fann i nio av elva studier könsskillnader bland respondenternas uppfattningar 
om barn som utsatts för sexuella övergrepp. Männen i studierna bedömde det utsatta barnet 
som mer skyldigt och mindre trovärdigt samt ärligt i jämförelse med de kvinnliga deltagarna. 
I motsats till detta fann en svensk studie (Landström et al., 2016) med 200 randomiserade 
personer ingen skillnad i kön beträffande deltagarnas attityder kring offer för, i detta fall, 
sexuella övergrepp som antingen skett via internet eller i verkligheten.  

Mot bakgrund av presenterade fakta och statistik är sexuella övergrepp som berör barn och 
ungdomar ett synnerligen aktuellt ämne. Fientliga attityder från omgivningen kring offret har 
visat sig leda till en rad negativa konsekvenser både för den utsatta själv men också samhället 
i stort då det inhiberar antalet anmälningar. Forskningsområdet gällande attityder berör 
främst olika typer av sexuella övergrepp i verkligheten med få studier rörande attityder om 
brottsoffer under 15 år som utsatts för sexuella övergrepp online.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka skillnader i studenters attityder kring en flicka under 15 
år som blivit utsatt för sexuella övergrepp utifrån betingelserna a) Grooming online b) 
Grooming online som övergår till våldtäkt i verklighet i jämförelse med c) Våldtäkt av ytligt 
bekant gärningsman d) Våldtäkt av okänd gärningsman. Utöver detta är syftet att se om det 
finns skillnader mellan män och kvinnors attityder kring offret i de fyra olika situationerna. 
Baserat på tidigare forskning lyder följande hypoteser: 
 

(i) Attityder kring offret är mer negativa för sexuella övergrepp som skett via internet 
än sexuella övergrepp som skett i verkligheten  

 
(ii) Män har mer negativa attityder kring offret i alla fyra betingelser i jämförelse med 

kvinnor 
 
 

M e t o d  
 
Undersökningsdeltagare 
Sammanlagt deltog 290 studenter mellan 17 och 59 år (M = 24,17, SD = 4,36 år) varav 184 
kvinnor och 106 män. De största studieområdena (utöver gruppen “övriga ämnen”: 53%) var 
juridik (25 %), psykologi (11%) och ekonomi (11 %). Undersökningsdeltagarna rekryterades 
via författarnas kontaktnät på sociala medier samt via studentforum. Beslutet av forum att 
posta enkäterna utgjordes av tillgänglighet då de flesta studentforum kräver en speciell 
koppling till forumet, exempelvis att vara studerande på kursen eller programmet forumet 
riktar sig till. För att säkerställa att deltagarna inte var minderåriga tydliggjordes det via 
Facebook samt på första sidan av enkäten att respondenterna behövde vara minst 15 år för 
att delta i studien. Studenterna erhöll ingen ersättning för deltagandet.  
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Material  
Fyra separata webbenkäter skapades i Google Formulär. Samtliga enkäter var identiska 
bortsett från det specifika scenariot som beskrev fyra olika typer av sexuellt övergrepp. 
Deltagarna fick följaktligen enbart besvara en av enkäterna, ovetandes att ytterligare tre 
versioner existerade, därav en mellangrupps-design.  

Samtliga fyra scenarion beskrev hur offret (Hanna, 14 år) utsatts för sexuella övergrepp av 
en gärningsman äldre än 18 år (Micke, förutom i den fjärde enkäten då han var en okänd 
person). Det första scenariot, grooming online (se Appendix), beskrev hur offret och 
gärningsmannen (GM) haft kontakt via internet sedan en tid tillbaka. Efter en förfrågan från 
GM skickade offret en avklädd bild på sig själv där brösten syntes. I hot från GM om att 
annars sprida bilden tvingades offret sedan att klä av sig naken över webkamera och ta på sig 
själv. Det andra scenariot, grooming online som övergår till våldtäkt i verkligheten (se 
Appendix), beskrev även här om hur offer och GM haft kontakt via internet sedan en tid 
tillbaka där offret efter förfrågan skickat en avklädd bild på sig själv där brösten syntes. Efter 
att ha bestämt en träff i verkligheten och då de senare mötts insåg offret att ”Micke” var äldre 
än vad hon tidigare trott, till vilket hon försökt att avbryta mötet. I hot från GM om att annars 
sprida bilden hon tidigare skickat förgrep sig sedan GM på offret. Det tredje scenariot, 
våldtäkt av en ytligt bekant gärningsman (se Appendix), var offret på en hemmafest där hon 
dansade med ”Micke” som hon träffat några gånger på tidigare fester. Efter att hennes vänner 
lämnat festen stannade ungdomar kvar och likaså Hanna. Efter en stund gick offret iväg för 
att vila i ett avskilt rum med ”Micke”. När de la sig i sängen började GM att ta på Hanna. 
Trots att hon försökt att avvärja handlingen förgrep sig sedan GM på offret. Det fjärde 
scenariot, våldtäkt av en främmande gärningsman (se Appendix), var offret på väg hem kl. 
22 efter att ha varit på en fest. I slutet av en upplyst skog gick en främmande man ikapp henne 
och inledde en konversation. Efter att offret tänkt att vika av vägen överfölls hon sedan av 
GM som förgrep sig på henne.  

Efter scenariot följde 15 påståenden som var identiska för de fyra olika enkäterna och avsåg 
att mäta negativa attityder kring brottsoffret. Frågorna utformades till del utifrån Rape Myth 
Scale (Lonsway & Fitzgerald, 1994) som påvisats mäta i vilken utsträckning människor 
accepterar negativa myter och attityder kring våldtäktsoffer. Då de ursprungliga frågorna i 
Rape Myth Scale berör attityder om våldtäkt i generell mening anpassades och modifierades 
frågorna till nuvarande studie med avsikt att mäta attityder kopplade till det specifikt angivna 
scenariot. Påståendena besvarades utifrån en sjugradig Likertskala från 0 (instämmer inte 
alls) till 6 (instämmer helt). Skalan startade på 0 och inte 1, då det ansågs betydelsefullt att 
respondenterna hade en chans att uttrycka totalt missnöje kring påståendet då ämnet kan 
förefalla känsligt.  

De slutgiltiga webbenkäterna bestod av fyra avsnitt. Avsnitt 1 förklarade kortfattat 
undersökningens syfte samt den ungefärliga tid det skulle ta att besvara enkäten. Efter detta 
följde tre demografiska frågor där deltagarna fick fylla i ålder, kön samt studieinriktning. I 
avsnitt 2 instruerades deltagarna om enkätens upplägg och hur den skulle besvaras. Detta 
innefattade att deltagarna på nästföljande sida skulle få läsa ett scenario med efterföljande 15 
påståenden de individuellt skulle ta ställning till. Avsnitt 3 inleddes med det specifika 
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scenariot som gällde för enkäten. Anledningen till att “Hanna” beskrevs som 14 år var för att 
samtliga scenarion avsåg att behandla olika typer av sexualbrottet våldtäkt mot barn (BrB 
2013:365) där brottsrubriceringen främst avser barn under 15 år. Avsnitt 4 bestod av 
påståendena som var indelade i fyra index som inte presenterades för respondenten: 

Index 1 (“Hon bad om det”) avsåg att mäta skuldbeläggande attityder kring offret, 
exempelvis: “Om Hanna betett sig flirtigt med mannen borde hon inte varit förvånad att han 
sedan förväntade sig att kontakten skulle övergå till sexuella handlingar”. Index 2 (”Han 
menade det inte”) avsåg att mäta förmildrande attityder kring förövaren, exempelvis: “När 
män har utsatt tjejer för den här typen av sexuella övergrepp var det oftast på grund av deras 
starka sexuella drift”. Index 3 (”Det var inte riktig våldtäkt”) avsåg att mäta förmildrande 
attityder kring situationen, exempelvis: “Den här typen av situation som Hanna utsatts för 
kan inte klassas som ett sexuellt övergrepp”. Index 4 (“Hon ljög”) avsåg att mäta 
skuldbeläggande attityder kring kvinnliga brottsoffer generellt, exempelvis: “Tjejer som 
påstått sig ha tvingats till den här typen av sexuella handlingar var oftast med på det först 
men ändrade sig i efterhand”. Cronbachs alfa för alla index sammantaget var: 0,84 (se 
Appendix för samtliga frågor). 
 
Procedur  
Enkäterna lades ut var för sig via ett skriftligt inlägg på författarnas personliga Facebook-
sidor. Samtliga inlägg innehöll en förfrågan om studenter över 15 år ville medverka i studien. 
På enkäternas första sida presenterades information om att deltagandet var anonymt och 
frivilligt. Google Formulär gav författarna möjlighet att ständigt ha översikt över varje enkät. 
Uppmärksammades ojämnheter, som att en enkät fått dubbelt så många svar som en annan, 
så byttes enkätens länk ut till en utav de övriga. De fyra enkäterna låg tillgängliga för 
deltagarna att besvara under en fyra dagars period (11 - 14 december 2016).  
 
 

Resultat 
 

Studiens resultat redovisas först utifrån vilket scenario studenterna tagit del av då de besvarat 
enkäten tillsammans med data för respektive kön. Därefter redovisas data utifrån de fyra 
index som enkäternas frågor var uppdelade i. Slutligen presenteras information gällande 
variation i respondenternas studieområden och resultat kopplade till dessa. 
 
I tabell 1 redovisas respondenternas medelvärden och standardavvikelser för respektive 
scenario samt medelvärden grupperade utifrån respondenternas kön. Deltagarna påvisade 
mer negativa attityder gällande offret som utsatts för sexuella övergrepp där kontakten 
initierats online i jämförelses med sexuella övergrepp utan föregående kontakt online. 
Respondenterna påvisade mest negativa attityder när offret blivit utsatt för grooming online 
som sedan övergått till våldtäkt i verkligheten (Scenario 2) följt av grooming online (Scenario 
1). Minst negativa attityder uppmättes kring brottsoffret som utsatts för våldtäkt av en 
främling (Scenario 4) eller en ytligt bekant person (Scenario 3). Post Hoc test (Dunnetts T2) 
påvisade en signifikant skillnad (𝑝 < 0,05) mellan Scenario 1 (grooming online) och 
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Scenario 4 (våldtäkt av en främmande person). En signifikant skillnad påvisades även mellan 
Scenario 2 (grooming online som övergår till våldtäkt i verkligheten) och Scenario 4 (𝑝 <
0,05). En signifikant skillnad påvisades även i negativa attityder mellan könen. I samtliga 
enkäter hade en manlig student nästintill ständigt dubbelt så negativa attityder mot 
brottsoffret än en kvinnlig student, även detta redovisas i tabellen nedan.  
 
Tabell 1. Samtliga scenariers medelvärden och standardavvikelser i NAP samt kvinnor och 
mäns medelvärden och standardavvikelser mätta i NAP. 

 

Totalt 
(N=290) 

Kvinnor  
(n=184) 

Män  
(n=106)  

Scenario M          SD M          SD M       SD 

1. Grooming online 0,61      0,68 0,48     0,58 1,04    0,80 

2. Grooming online som övergår till 
våldtäkt i   verkligheten 

0,68      0,76 0,54     0,69 0,89    0,83 

3. Våldtäkt av en ytligt bekant person  0,41      0,42 0,28     0,29 0,62     0,50 

4. Våldtäkt av en främmande person 0,38      0,50 0,28     0,45 0,52     0,55 

 
En tvåvägs oberoende ANOVA påvisade en signifikant huvudeffekt avseende vilken enkät 
studenten hade besvarat F(,)*) = 6,673 (𝑝 < 0,001) h)		= 0,06. Den oberoende variabeln 
utgjordes av kön och scenario (enkät) och den beroende variabeln var antal negativa 
attitydpoäng. En signifikant huvudeffekt erhölls gällande respondenternas könstillhörighet 
F-,)*)= 27,649 (𝑝 < 0,001) h)	 = 0,08. Ingen interaktionseffekt påvisades. Medelvärden och 
standardavvikelser för antal negativa attitydpoäng (NAP) sammanlagt kring brottsoffer som 
utsatts för sexuella övergrepp där kontakten initierats online var 0,64 (s 0,71) kontra sexuella 
övergrepp i verkligheten 0,39 (sd 0,46). Därutöver medelvärden för NAP hos kvinnor 0,38 
(sd 0,51) och män 0,70 (sd 0,66).  
 
Undersökningens data föreföll snedfördelad (Skewness = 1,991). För att undersöka om 
skewness påverkat resultatet logaritmerades data och analyserades på nytt med en tvåvägs 
oberoende ANOVA. Ingen skillnad påvisades, resultatet blev detsamma som när data inte 
logaritmerats. För att ytterligare undersöka om skewness påverkat data och i sin tur studiens 
resultat analyserades data med separata t-test framtagna för snedfördelade data (Kruskal 
Wallis test). Denna analysmetod påvisade samma resultat som en tvåvägs oberoende 
ANOVA.  
 
I tabell 2 redovisas vidare resultat gällande de index enkäternas frågor uppdelats i. 
Signifikanta skillnader påvisades för Index 1 och 4, dessa index hade därmed högst inverkan 
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på den konstaterade huvudeffekten avseende enkät. Index 1 och 4 hade även högst Cronbachs 
alfa, vilket mäter intern konsistens mellan frågorna. Resultatet visade således att det inte hade 
någon betydelse vilken av enkäterna respondenterna besvarat sett till Index 2 och 3. 
Deskriptiv statistik för samtliga Index presenteras i följande tabell. 
 
Tabell 2. Cronbachs alfa (𝛼) samt medelvärden och standardavvikelser mätta i NAP för index 
1–4, mätta med en tvåvägs oberoende ANOVA. Samtliga index avser att mäta negativa 
attityder kring brottsoffer som blivit utsatta för sexuella övergrepp (N = 290). 
 
Index 				𝛼  M              SD   

Index 1. Hon bad om det***    0,76 0,61       0,04   

Index 2. Han menade det inte               0,53 0,74     0,06   

Index 3. Det var inte riktig våldtäkt     0,83      0,24     0,03   

Index 4. Hon ljög***    0,84 0,70     0,06   

 *** p < 0,001 

 
Utöver ovan presenterade resultat förekom det variation mellan respondenterna i de fyra olika 
enkäterna avseende studieområde och kön. På grund av att fler kvinnor än män deltog i 
studien utgjorde de kvinnliga studenterna mer än hälften av undersökningsdeltagarna i 
samtliga enkäter. I Enkät 1 och 2 var fördelningen mellan studieområde relativt heterogena. 
Enkät 3 besvarades däremot till störst del av juridikstuderande (30 %) och 
ekonomistuderande (20 %). I Enkät 4 var mer än hälften juridikstudenter (54 %) och 20 % 
psykologistudenter. De studentgrupper som uppmätte lägst negativa attityder i samtliga 
enkäter var juridik- och psykologistudenter.  
 
 

D i s k u s s i o n  

Studiens syfte var att undersöka skillnader i studenters attityder kring ett kvinnligt offer under 
15 år som utsatts för sexuella övergrepp som antingen initierats online eller utan föregående 
kontakt på internet. Studien syftade även till att undersöka om det förekom skillnad mellan 
män och kvinnors attityder kring brottsoffret i de fyra specifika situationerna. I linje med 
hypotesen påvisade undersökningen skillnad i studenternas attityder kring offret mellan de 
fyra olika sexuella övergreppen där de övergreppen som skett via internet uppmätte mest 
negativa attityder. Männen uppvisade mer negativa attityder kring brottsoffret i samtliga 
scenarion, vilket stödjer studiens andra hypotes.  

Det scenariot där offret bedömes mest negativt var då offret först haft kontakt med 
gärningsmannen via internet och sedan träffat honom i verkligheten där en våldtäkt skett. En 
äldre studie av Pollard (1992, refererad i Ståhl et al., 2010) påvisade att offret tillskrivs mer 
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skuld då hon självmant gått iväg ensam med gärningsmannen. Då offret i detta scenario 
självmant valt att träffa förövaren i verkligheten kan det tänkas att deltagarna i föreliggande 
studie resonerat i linje med tidigare forskning då hon då “själv utsatt sig” för risken att bli 
utnyttjad. Även offren själva har visat sig tänka i liknande banor där studien av Schilliachi 
(2015) fann att barn som utsatts för grooming ofta känner starka känslor av skam och skuld 
på grund av att de till en början själva accepterat kontakten med förövaren. I de fall 
gärningsmannen däremot varit okänd till offret visar tidigare studier att mindre skuld 
tillskrivs offret (Bridges & McGrail 1989; Grubb & Harrower, 2009) i kontrast till om 
förövaren varit bekant, vilket även detta överensstämmer med denna studies resultat. Det 
scenario som uppmätte lägst poäng gällande negativa attityder var då offret utsatts för 
våldtäkt av en främmande person. En tänkvärd aspekt i detta är att våldtäkter av en 
främmande person oftast anmäls av offret självt inom ett dygn. Våldtäkter av en ytligt bekant 
person anmäls däremot i de flesta fall av en anhörig och det kan dessutom ta upp till ett år 
innan övergreppet anmäls (BRÅ, 2005). Skälen till detta kan givetvis vara många. Till 
bakgrund mot presenterad forskning tycks det dock finnas tendenser hos omgivningen att 
tillskriva offret mer ansvar och skuld då hon haft kontakt med gärningsmannen sedan innan, 
som i sin tur sedan införlivas hos offret själv och påverkar i vilken grad en anmälan görs.   

En av få studier som tidigare undersökt attityder kring offer för grooming i förhållande till 
andra sexuella övergrepp var en svensk studie av Landström et al. (2016) som fann att offret 
skuldbelades mer då hon utsatts för sexuella trakasserier online jämfört med våldtäkt utan 
föregående kontakt online, vilket även vår studie påvisade. Skillnaderna i attityderna var i 
denna studies fall, likt Landström et al. (2016) fynd, förhållandevis små. En intressant aspekt 
gällande detta är att båda studierna utfördes i Sverige, vilket väcker frågan om detta faktum 
kan ha haft inverkan på de marginella skillnaderna. Samtliga värden för negativa attityder 
låg mellan 0 - 1 på skalan för både männen och kvinnorna. Då Sverige är ett land som 
jämförelsevis ligger i framkant inom frågor gällande jämställdhet (World Economic Forum, 
2016) kan det vara möjligt att detta bidragit till de svaga negativa attityderna kring offret. 
Studien av Landström et al. (2016) var även en av få tidigare studier som inte funnit någon 
könsskillnad beträffande attityder kring brottsoffret. Trots att en könsskillnad påvisats i 
föreliggande studie var den som tidigare nämnt marginell, vilket kan indikera på att det finns 
en kulturaspekt som är relevant att ha i åtanke. I relation till detta har forskning från andra 
kulturer påvisat större skillnader mellan könen i negativa attityder och generellt visat högre 
negativa attityder kring offret överlag (Grubb & Harrower, 2009; Hayes et al., 2016).  

Som ovan nämnt erhölls en signifikant skillnad avseende deltagarnas kön där männen 
påvisade mer negativa attityder än kvinnorna i samtliga scenarion. I motsats till Landströms 
et al. (2016) som inte påvisade en skillnad mellan könen fann Grubb och Harrower (2009) 
att män tillskrev sexualbrottsoffer mer ansvar för övergreppet än de kvinnliga deltagarna. 
Även Hayes et al. (2016) påvisade att de manliga deltagarna accepterade myter kring 
våldtäkter mer än kvinnorna. Detta överensstämmer med föreliggande studies resultat, där 
män tillskrev offer mer negativa attityder än kvinnor. Vid närmare granskning var det 
specifikt Index 1 (”Hon bad om det”) och 4 (”Hon ljög”) som uppmätte signifikanta 
skillnader mellan de olika beskrivna situationerna. Dessa index 
avsåg att mäta skuldbeläggande attityder specifikt kring offret ”Hanna” och kvinnliga 
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brottsoffer i allmänhet. Detta påvisade följaktligen likt tidigare studier att det var frågor 
gällande offret, inte frågor om förövaren, som påverkat skillnader mellan de beskrivna 
situationerna.  

Det som skiljer denna studie från tidigare forskning är dock åldern på offret som i de flesta 
tidigare studier varit unga kvinnor över 15, och i vissa fall även 18, års ålder. Offret beskrevs 
i denna studie som 14 år gammal och därmed förefaller metaanalysen av Hatton och Duff 
(2016) i synnerhet aktuell då författarna sammanställde tidigare studier rörande attityder 
kring barn som utsatts för sexuella övergrepp. Det författarna fann var att männen bedömde 
barnet som mindre trovärdigt, ärligt och mer skyldig än de kvinnliga deltagarna i 9 av 11 
undersökta studier. Liknande frågor som berörde offrets trovärdighet, ärlighet och 
skyldighet, användes i vår studie och resultatet påvisade att männen hade mer negativa 
attityder kring offret i samtliga fall. Det är dock av vikt att återigen poängtera att kvinnliga 
och manliga studenter påvisade ytterst lite negativa attityder kring brottsoffret i alla studiens 
scenarion gällande sexuella övergrepp. Nästintill alla beräkningar påvisade medelvärden 
under 1 vilket förefaller lågt då svaren mättes på en 0 - 6 gradig skala. Uppsatsens syfte var 
emellertid att undersöka om det fanns skillnader i syn på offer som blivit utsatt för olika typer 
av sexuella övergrepp, vilket resultatet visade att det fanns. 

Begränsningar  
Vissa alternativa förklaringar kan ha legat till grund för studiens resultat. Till följd av att 
enbart en enkät kunde spridas per inlägg föreföll en relativt ojämn fördelning sett till 
respondenternas studieområde mellan de fyra olika enkäterna. Exempelvis bestod mer än 
hälften av deltagarna i den fjärde enkäten (våldtäkt av främmande gärningsman) av 
juridikstuderande, vilka kan tänkas vara mer medvetna om ämnen som berör sexuella 
övergrepp och utöver det även mer motiverade att svara i enlighet med vad som “borde” 
besvaras. Med andra ord är det möjligt att det var av den orsaken den fjärde enkäten uppmätte 
lägst antal negativa attityder. Detta antagande styrks ytterligare av att juridikstudenterna var 
den studentgrupp som i minst mån påvisade negativa attityder kring brottsoffren överlag. 
Den enkät som uppmätte mest negativa attityder (där kontakten mellan gärningsman och 
offer initierats online och övergått till våldtäkt i verkligheten) var även den enkät med en 
jämnare fördelning av respondenternas utbildning och kön. Detta kan å ena sidan betraktas 
positivt då enkäten innehöll en heterogen deltagargrupp. Å andra sidan kan detta ha förefallit 
problematiskt sett till studiens validitet då denna enkät däremot ställdes i relation till 
resterande enkäter med en mindre jämn fördelning. Då det exempelvis var fler män som 
deltog i denna enkät i jämförelse med de andra enkäterna kan detta ha påverkat skillnaderna 
mellan enkäterna snarare än scenariot i sig, då männen påvisat mer negativa attityder 
generellt.  

En vidare begränsning i föreliggande studie var att data föreföll snedfördelad (skewness).  
Beräkningsmetoden som valdes skall vara förhållandevis robust vid snedfördelade data i fall 
där antalet undersökningsdeltagare per grupp är stort. För att säkerställa att rätt analysmetod 
valts utfördes även separata oberoende t-test, Kruskal Wallis test, som är framtaget för 
snedfördelade data för att undersöka om resultatet överensstämde med föreliggande vald 
metod. Även Kruskal Wallis test påvisade signifikanta skillnader gällande enkät och kön.  
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Vad beträffar mätinstrumentet för studien utgjordes det av enkäter som utformats av studiens 
författare, med Rape Myth Acceptance Scale som utgångspunkt för påståendena. Då 
påståendena modifierades och anpassades till föreliggande studie finns det möjlighet att 
precisionen i mätinstrumentet möjligtvis kan ifrågasättas. Ett fåtal personer kommenterade 
att de inte riktigt förstått syftet med Index 4, där de uppfattat att de skulle ”uppskatta 
statistiken”. Syftet med enkäterna var emellertid att respondenterna skulle besvara vad de 
personligen tyckte, alltså inte vad de trodde att statistik påvisade, vilket ifrågasätter om denna 
del av enkäten verkligen mätte det som avsågs att mätas. Utöver detta fanns även en risk att 
social önskvärdhet påverkat samtliga deltagares svar, vilket innebär att respondenterna svarat 
i enlighet med vad de trott var önskvärt istället för vad de personligen tyckte. Detta kan ha 
uppstått på grund av att enkäterna berörde sexuella övergrepp som kan framstå som känsligt 
för deltagarna. Respondentera rekryterades även dels via författarnas kontaktnät vilket kan 
tänkas ha förstärkt den sociala önskvärdheten ytterligare, trots anonymitet. Studenter till 
studien valdes även utefter tillgänglighet, vilket kan ifrågasätta om resultaten kan 
generaliseras till studenter i allmänhet. Det som emellertid talar till studiens fördel rörande 
generaliserbarheten var det höga antalet undersökningsdeltagare. Fler studier med 
randomiserat urval bör dock utföras för att dra mer allmänna slutsatser.  

Individ- och samhällskonsekvenser 
De resultat som studien erhöll kan tänkas leda till flertalet konsekvenser sett ur ett större 
perspektiv. Trots att forskning visat att offer som utsatts för grooming kan lida av en rad 
negativa konsekvenser likt offer för andra övergrepp (Rogland & Christianson, 2012), 
påvisade denna studie bland andra att offer för grooming tillskrivs mer negativa attityder. 
Det finns till och med anledningar att tro att offer för grooming kan må sämre än 
sexualbrottsoffer i vissa avseenden. Exempelvis kan det förekomma sexuella bilder på offret 
publicerade online. Om inte, finns alltid möjligheten att gärningsmannen kommer att 
publicera dessa bilder, vilket är en rädsla offret tvingas leva med, även långt efter att 
övergreppet ägt rum. En bild som idag publiceras online kan visas över hela världen i 
evinnerlig tid (sid. 143). Nakenbilder och sexuellt tvång kan inte bara förstöra en flickas liv 
genom traumat att ha blivit utsatt i sig utan även få sociala konsekvenser i form av förnedring 
via ryktesspridning online, då barn och ungdomars favoritsyssla är idag att verka på sociala 
medier (Statens Medieråd, 2015), tillika i verkligheten (Rogland & Christianson, 2012). Då 
offret kan uppleva känslor av anklagelser kring sitt egna beteende som det är (Miller & 
Porter, 1983, refererad i Granhag & Christianson, 2008) så kan det tänkas att detta förstärks 
ytterligare när omgivningen sedan bemöter en med negativa attityder. Till slut kan dessa 
åsikter och värderingar även möjligtvis införlivas i offret självt. Grooming medför ur 
samhällssynpunkt (likt andra sexuella övergrepp) omfattande kostnader för samhället 
beträffande förlorad produktivitet och belastning på samhällstjänster. Offer kan komma att 
ha behov av terapi, psykiatri och missbruksvård under många år (Rogland & Christianson, 
2012). Cohn et al. (2009) påvisade att attityder från samhället påverkar i vilken utsträckning 
offret anmäler våldtäkten. Föreliggande studie har varit ett försök till att fylla kunskapsluckan 
gällande synen på brottsoffer som fallit offer för sexuella övergrepp på internet. I en värld 
med ett ökat internetanvändande är barn och ungdomar extra utsatta för grooming, och har 
de inte möjligheten att berätta om övergreppen på grund av skuld och skam kan samhället 
inte bistå brottsoffren med det stöd de i många fall behöver.  
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För framtida forskning vore det intressant att undersöka synen på brottsoffer som utsatts för 
grooming kontra andra sexuella övergrepp bland andra urvalsgrupper. Ett förslag skulle vara 
att undersöka nämndemäns eller polisers attityder och bemötande av groomingoffer kontra 
andra sexualbrottsoffer, då dessa yrken berör roller inom rättsväsendet som kommer i direkt 
kontakt med både offer och förövare.  

Som slutsats antyder föreliggande studie att högre negativa attityder tycks existera kring 
brottsoffer som varit utsatta för sexuella övergrepp initierade online i jämförelse med 
övergrepp som skett i verkligheten. Män tycks ha mer negativa attityder kring brottsoffer än 
kvinnor. Tidigare forskning indikerar på att offer som utsatts för grooming, precis som andra 
sexuella övergrepp, lider av många negativa konsekvenser. Trots detta indikerar även 
föreliggande studie, likt tidigare forskning, att offer för grooming tillskrivs mer ansvar och 
skuld än andra sexualbrottsoffer vilket bevisar vikten av att detta ämne lyfts fram ytterligare. 
Att som offer bemötas av negativa och skuldbeläggande attityder från omgivningen kan 
utöver de personliga konsekvenserna även leda till att färre anmälningar görs, vilket 
följaktligen bidrar till att fler gärningsmän går fria.  
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Appendix 

Scenario för enkät 1 - Grooming online 
Hanna är 15 år gammal och har sedan några veckor tillbaka chattat med en person på 
internet som kallar sig för Micke. Hanna och Micke chattar i flera timmar vissa dagar där 
de båda berättar personliga saker om sig själva. Till en början är konversationerna 
vänskapliga men övergår så småningom till en alltmer flirtig kontakt, vilket Hanna tycker 
känns spännande. En kväll ber Micke Hanna att skicka en bild på sig själv där hennes bröst 
syns. Trots att hon känner sig osäker gör hon det till slut. Några dagar senare vill Micke att 
Hanna ska sätta på sin webcam och ta av sig sina kläder. Hanna säger nej då hon tycker att 
det känns obekvämt. Micke blir nu istället arg och hotar Hanna att sprida bilden hon har 
skickat för några dagar sen om hon inte gör som han vill. Mot sin vilja tvingas nu Hanna att 
klä av sig naken och att ta på sig själv över webcam och så småningom även att skicka fler 
nakenbilder på sig själv. Micke är i detta fall äldre än 18 år.  

Scenario för enkät 2 - Grooming online som övergår till våldtäkt i verkligheten 
Hanna är 14 år gammal och har sedan några veckor tillbaka chattat med en person på 
internet som kallar sig för Micke. Hanna och Micke chattar i flera timmar vissa dagar där 
de båda berättar personliga saker om sig själva. Till en början är konversationerna 
vänskapliga men övergår så småningom till en alltmer flirtig kontakt, vilket Hanna tycker 
känns spännande. En kväll ber Micke Hanna att skicka en bild på sig själv där hennes bröst 
syns. Trots att hon känner sig osäker gör hon det till slut. Några dagar senare föreslår Micke 
att de ska träffas i verkligheten, vilket de gör. När de träffas visar det sig att Micke är äldre 
än vad Hanna tidigare har trott. Hanna försöker avsluta mötet men Micke hotar då att skicka 
den avklädda bilden på Hanna som hon har skickat några dagar tidigare. Micke förgriper 
sig sedan sexuellt på Hanna. Micke är i detta fall äldre än 18 år.  

Scenario för enkät 3 - Våldtäkt av en ytligt bekant gärningsman 
Hanna är 14 år gammal och är på en hemmafest med några vänner och andra personer hon 
träffat några få gånger. Hanna är klädd i en kort topp och kort kjol. Festen fortsätter sent in 
på kvällen och alla har det trevligt. Hanna börjar att dansa med Micke som hon har träffat 
några gånger på tidigare fester. Hannas vänner meddelar att de ska lämna festen men hon 
bestämmer sig för att stanna kvar och dansa ett tag till. En stund senare börjar Hanna att 
känna sig trött och säger att hon måste vila en stund. Micke föreslår att de ska gå iväg till 
ett rum lite längre bort, där Hanna sedan lägger sig ner på en säng. Micke lägger sig bredvid 
henne och börjar att prata, trots att Hanna emellanåt är för trött för att svara. Micke börjar 
sedan att närma sig Hanna som försöker ta lite avstånd. Detta ignorerar Micke och fortsätter 
med att klä av henne kläderna, trots att hon säger att hon inte vill. Till slut klär han av sig 
själv och förgriper sig sexuellt på Hanna. Micke är i detta fall äldre än 18 år.  

Scenario för enkät 4 - Våldtäkt av en främmande gärningsman 
Hanna är 14 år gammal och är på en hemmafest med några vänner. Hanna är klädd i en 
kort topp och kort kjol. Festen fortsätter in på kvällen och alla har det trevligt, men runt 
klockan 22 börjar Hanna känna sig trött. Hon bestämmer sig för att lämna festen och 
promenera hem då hon endast bor 10 minuter därifrån. Sista biten av vägen är genom en 
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dåligt upplyst gata bredvid en skog. Vid ett tillfälle börjar Hanna höra steg bakom sig och 
märker att en man går tätt intill henne. Till slut kommer han ikapp henne och börjar fråga 
frågor. Hon svarar på frågorna och tänker precis vika av vägen som leder henne hem, men 
blir överfallen av mannen som sedan förgriper sig sexuellt på Hanna. Mannen är i detta fall 
äldre än 18 år.  

 
Påståenden för samtliga enkäter 

 
Index 1 “Hon bad om det”  
1. Om Hanna betett sig flirtigt med mannen borde hon inte varit förvånad att han sedan 
förväntade sig att kontakten skulle övergå till sexuella handlingar 
2. Om Hanna betett sig ”slampigt” så skulle hon förr eller senare hamnat i problem 
3. Om Hanna varit berusad av alkohol vid tillfället hon hade kontakt med mannen var hon 
åtminstone något ansvarig för att saker och ting urartade 
4. Hanna borde ha förstått att hon skulle hamnat i den här situationen 
5. Eftersom att Hanna visat upp sig i utmanande kläder utsatte hon sig själv på sätt och vis 
för risken att bli sexuellt utnyttjad 
6. Att Hanna betedde sig riskfyllt var anledningen till att hon hamnade i den här situationen 
 
Index 2 ”Han menade det inte”  
7. När män har utsatt tjejer för den här typen av sexuella övergrepp var det oftast på grund 
av deras starka sexuella drift 
8. Män brukar inte avsiktligt att utföra den här typen av sexuella övergrepp, men ibland tar 
deras sexuella drift över 
9. Om mannen har varit berusad av alkohol vid tillfället kan han begått den här typen av 
sexuella övergrepp utan att han har förstått det 
 
Index 3 ”Det var inte riktig våldtäkt”  
10. Den här typen av situation som Hanna utsatts för kan inte klassas som ett sexuellt 
övergrepp 
11. Om både Hanna och mannen varit berusade av alkohol kan det inte klassas som ett 
sexuellt övergrepp 
12. Om Hannas sätt att säga ”nej” på varit otydligt kan hon inte riktigt påstå att hon har blivit 
sexuellt utnyttjad 
 
Index 4: “Hon ljög”  
13. Tjejer som påstått sig ha tvingats till den här typen av sexuella handlingar var oftast med 
på det först men ändrade sig i efterhand 
14. Tjejer som påstått sig ha tvingats till den här typen av sexuella övergrepp har i själva 
verket ofta varit förföriska men sedan ångrat sig 
15. Tjejer som har utsatts för den här typen av sexuella övergrepp är oftast tjejer som har 
känslomässiga problem sedan innan 
 


